
1 

 

หลักการและเหตุผล 

ศูนย�ฝ�กปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาสวนดุสิต เดิมชื่อว!า 
“โครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต”เกิดข้ึนจากวิสัยทัศน�ของท!านอธิการบดี รศ.ดร.
ศิโรจน� ผลพันธินซ่ึงท!านได0เล็งเห็นโอกาสการขยายตัวของธุรกิจด0านอาหารท่ีมีแนวโน0มการ
เจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆ จึงจัดต้ัง “โครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต” แห!งนี้ข้ึนมาเพ่ือ
รองรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและบุคคลท่ัวไป เพ่ือผลิตบุคลากรป8อนเข0าสู!อุตสาหกรรมอาหาร 
ธุรกิจท่ีเก่ียวข0องด0านอาหารมีการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให0สอดคล0องกับความต0องการของผู0บริโภคท่ี
เปลี่ยนไป จึงส!งผลให0ความต0องการของตลาดแรงงานท่ีเก่ียวข0องกับธุรกิจด0านอาหารเพ่ิมสูงข้ึนแต!การ
ผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจด0านอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้น 
ประเทศไทยยังไม!มีสถาบันการศึกษาใดท่ีเป<ดสอนด0านอาหารระดับสากลท่ีได0มาตรฐานด0วยเหตุนี้การ
จัดต้ังโครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit  International Culinary 
School ) จึงเปQนโครงการหนึ่งท่ีนําศักยภาพ หรือจุดแข็ง (Strength) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มา
ใช0ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางด0านอาหารของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให0เปQนท่ียอมรับมากข้ึน โครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต 
(SuanDusit  International Culinary School ) เปQนโครงการท่ีมุ!งเน0นการผลิตบุคลากรผู0มีความ
ชํานาญการด0านอาหารควบคู!กับการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร เพ่ือเข0าสู!ตลาดแรงงานได0อย!าง
สมบูรณ� อีกท้ังยังเปQนโครงการธุรกิจวิชาการของสํานักกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปU พ.ศ. 
2545 โดยนําความเชี่ยวชาญด0าน คหกรรมศาสตร�มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีมีมากกว!า 70 ปUและ
ประสบการณ�ความเปQนมืออาชีพการจัดบริการอาหารระดับนานาชาติ ในระหว!างปU พ.ศ. 2552-2553 
ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได0ปรับโครงสร0างการบริหารจัดการภายใน จึงเปลี่ยนชื่อโครงการโรงเรียน
การอาหารนานาชาติสวนดุสิต เปQน ศูนย�ฝ�กปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เพ่ือให0เหมาะสมต!อการ
ปฏิบัติงาน มาจนถึงป]จจุบัน 

ศูนย�ฝ�กปฏิ บัติการอาหารนานาชาติเปQนท่ีรู0จักและเปQนเอกลักษณ�เฉพาะตัวในด0าน
ห0องปฏิบัติการอาหารท่ีทันสมัย สวยงามและมีความพร0อมเรื่องอุปกรณ�การเรียนการสอนอย!างมาก 
ในแต!ละปUการศึกษาจะมีผู0สนใจท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอเข0ามาศึกษาดูงานโดยมี
พันธกิจหลักท่ีสําคัญ คือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ อย!างไร
ก็ตามเพ่ือให0เกิดการพัฒนาห0องปฏิบัติการทางด0านอาหารให0มีความปลอดภัยและเปQนการยกระดับ
ความปลอดภัยห0องปฏิบัติการวิจัยชั้นนําในประเทศไทย (Safety Practice of Research 
Laboratory in Thailand :ESPRel) ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห!งชาติ (วช.) ท่ี
มีการกําหนดแผนการขับเคลื่อนโครงสร0างพ้ืนฐานด0านมาตรฐานการวิจัยในระดับภูมิภาค โดยใช0กลไก
ของเคลือข!ายวิจัยเพ่ือรองรับการปฏิรูประบบวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยแม!ข!าย (node) คือ จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย และได0ประสานให0มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปQนลูกข!าย (sub-node) เพ่ือพัฒนายกระดับ
ความปลอดภัยห0องปฏิบัติการและมุ!งม่ันสู!ห0องปฏิบัติการความปลอดภัยในระดับมาตรฐานท่ีสูงข้ึน
ต!อไป 
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วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือยกระดับความปลอดภัยห0องปฏิบัติการอาหาร ICS42 
2. เพ่ือส!งเสริมและสนับสนุนให0ผู0ปฏิบัติงานและผู0ใช0บริการในห0องปฏิบัติการ ICS 42 

สามารถดําเนินงานวิจัยได0อย!างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของห0องปฏิบัติการให0มีความรู0และเปQนผู0ตรวจประเมินด0านความ

ปลอดภัยของห0องปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี กiาซ โดยพัฒนาท้ังเทคนิคการประเมิน
และระบบการจัดการความปลอดภัยของห0องปฏิบัติการ 

4. เพ่ือให0มีการตรวจสอบความปลอดภัยในห0องปฏิบัติการสมํ่าเสมอ 
 

1. การบริหารระบบการจัดการด�านความปลอดภัย 
 

1.1  นโยบายด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล�อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยท่ีเปQนอันสมควรให0มีประกาศเก่ียวกับ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล0อมในการทํางานอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ วรรคสอง แห!งพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล0อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได0กําหนดให0ราชการ
ส!วนกลาง ราชการส!วนภูมิภาค ราชการส!วนท0องถ่ิน และกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จัด
ให0มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด0านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล0อมใน
การทํางานในหน!วยงานของตนไม!ต!oากว!ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล0อมใน
การทํางานตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการทํางานของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล0อมในการทํางาน ถือเปQนหน0าท่ีรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน0าท่ีทุกคน 

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข0อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติด0านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล0อมในการทํางานท่ีเหมาะสมและสอดคล0อง
กับมาตรฐานท่ีเก่ียวข0อง 

3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดําเนินการสนับสนุนให0มีการปรับปรุงสภาพการทํางานและ
สภาพแวดล0อมในการทํางานท่ีปลอดภัย 

4. ผู0บังคับบัญชาในทุกระดับพึงกระทําตนให0เปQนแบบอย!างท่ีดีต!อบุคลากรในสังกัดและปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล0อมในการทํางานอย!างเคร!งครัด 

5. บุคลากรทุกคนต0องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร!วมงานและทรัพย�สินทาง
ราชการเปQนสําคัญตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

6. บุคลากรทุกคนต0องให0ความร!วมมือในการดําเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร0อมท้ังร!วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางานและ
วิธีการทํางานท่ีปลอดภัย 

7. บุคลากรต0องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล0อมในการ
ทํางานและข0อกําหนดต!าง ๆท่ีเก่ียวข0องอย!างเคร!งครัด 
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8. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดให0มีการฝ�กอบรบด0านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับ
บุคลากรตามลักษณะของงานท่ีปฏิบัติโดยระบุอยู!ในแผนงานด0านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล0อมในการทํางานประจําปU 

9. ส!วนงานท่ีเก่ียวข0องในมหาวิทยาลัย ต0องกําหนดมาตรการป8องกันและควบคุมอันตราย
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร0อมกันนี้บุคลากรทุกคนต0องศึกษาและเรียนรู0มาตรการป8องกันต!าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยอย!างถูกต0อง 

10. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดให0มีการตรวจความปลอดภัยภายในหน!วยงาน โดยกําหนด
แบบตรวจและบุคลากรในการตรวจสอบ ซ่ึงบุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามและหากมีข0อบกพร!องต0อง
แก0ไขปรับปรุงให0ถูกต0องและปลอดภัย 

11. หากในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจ0างผู0รับเหมาช!วงดําเนินการในข้ันตอนใด 
ข้ันตอนหนึ่งของการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะต0องจัดให0มีการควบคุมดูแลความปลอดภัย
ในการทํางานตามข0อกําหนดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

12. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดให0มีการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานความ
ปลอดภัยในการทํางานของมหาวิทยาลัยอย!างสมํ่าเสมอ 

13. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะจัดให0มีระบบรายงานอุบัติเหตุและการสอบสวน วิเคราะห�
อุบัติเหตุในหน!วยงาน 

14. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะสนับสนุนการรณรงค�ส!งเสริมความปลอดภัยในการทํางานและ
ให0มีกิจกรรมด0านความปลอดภัยท่ีจะช!วยกระตุ0นจิตสํานึกของบุคลากร เช!น การประชาสัมพันธ�การ
แข!งขันด0านความปลอดภัย เปQนต0น 

15. บุคลากรทุกคนต0องดูแลความสะอาดและระเบียบเรียบร0อยภายในหน!วยงาน 
16. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดให0มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไว0

ข0างต0น 
17. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมถึงกิจการและ

บุคลากรท่ีอยู!ภายใต0ความรับผิดชอบของการทํางาน 
 

1.2  มีแผนงานด�านความปลอดภัย 
 องค�กร/หน!วยงานควรกําหนดแผนงานด0านความปลอดภัยของห0องปฏิบัติการ เช!น แผน
ยุทธศาสตร� แผนปฏิบัติการ เปQนต0น ท้ังนี้ลักษณะของแผนงานควรมีการปฏิบัติไปในทางเดียวกันอย!าง
จริงจัง ในเรื่องของ 

- กลยุทธ�ในการจัดการ/บริหาร ท่ีรวมถึง ระบบการบริหาร จัดการ ระบบการรายงานและ
ระบบการตรวจติดตาม 

- แผนปฏิบัติการท่ีประกอบด0วยกิจกรรมต!าง ๆ ด0านความปลอดภัย 
- การสื่อสารให0บุคคลท่ีเก่ียวข0องรับทราบ 
- การเพ่ิมพูนความรู0 และฝ�กทักษะด0วยการฝ�กอบรมสมํ่าเสมอ 
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1.3  มีโครงสร�างการบริหารจัดการด�านความปลอดภัย 
 ลักษณะโครงสร0างการบริหารจัดการด0านความปลอดภัยห0องปฏิบัติการต0องมีองค�ประกอบ 3 
ส!วน คือ 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองค�ประกอบและภาระหน0าท่ีในการบริหารจัดการด0านความปลอดภัย 
องค�ประกอบ ภาระหน0าท่ี 
ส!วนอํานวยการ - กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร� โครงสร0างการบริหารจัดการด0านความ

ปลอดภัยขององค�กร/หน!วยงาน 
- แต!งต้ังผู0รับผิดชอบระดับบริหาร ให0งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ
ต!างๆ 
- ทําให0เกิดความยั่งยืนของระบบความปลอดภัยของห0องปฏิบัติการ 

ส!วนบริหารจัดการ - บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินการด0านต!างๆ ตามนโยบายและ
แผน 
- แต!งต้ังผู0รับผิดชอบระดับหน!วยงานและแต!งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
ทุกด0าน 
- กําหนดข0อปฏิบัติความปลอดภัยภายในองค�กร/หน!วยงาน 
- สร0างระบบการสร0างความตระหนักและระบบรายงานความปลอดภัย 
- กําหนดหลักสูตรการสอน การอบรมทีเหมาะสมให0กับบุคลากรทุกระดับ 
- จัดทํานโยบายและแผนงานด0านความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือป8องกัน
และลดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปuวยหรือการเกิดเหตุเดือดร0อน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม!ปลอดภัยในการทํางานเสนอต!อ
ผู0บังคับบัญชา 
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก0ไขให0ถูกต0องตาม
กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

ส!วนปฏิบัติการ - ปฏิบัติงานตามข0อกําหนดของการปฏิบัติการท่ีดี 
- สํารวจ รวบรวม วิเคราะห� ประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดับบุคคล/
โครงการ/ห0องปฏิบัติการอย!างสมํ่าเสมอ 
- เข0าร!วมกิจกรรมและรับการอบรมความรู0ท่ีเก่ียวข0องกับความปลอดภัยท่ี
เหมาะสม 

 (ท่ีมา: คู!มือการประเมินความปลอดภัยห0องปฏิบัติการ ฉบับแก0ไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2, 2558, หน0า ภ1-
1) 
 
1.4 ห�องปฏิบัติการได�กําหนดผู�รับผิดชอบดูแลด�านความปลอดภัย 
 หน!วยงานได0กําหนดผู0รับผิดชอบท่ีดูแลด0านความปลอดภัยห0องปฏิบัติการ รวมท้ังกําหนดผู0
ประสานงานความปลอดภัยกับหน!วยงานภายในและภายนอก และผู0ตรวจประเมินจากภายในและ
ภายนอกหน!วยงาน ท้ังนี้ การกําหนดผู0รับผิดชอบนั้น ครอบคลุมองค�ประกอบต!อไปนี้ 

- การจัดการสารเคมี 
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 - การจัดการของเสีย 
 - ลักษณะทางกายภาพของห0องปฏิบัติการ อุปกรณ�และเครื่องมือ 
 - การป8องกันและแก0ไขภัยอันตราย 
 - การให0ความรู0พ้ืนฐานเก่ียวกับด0านความปลอดภัยในห0องปฏิบัติการ 
 - การจัดการข0อมูลและเอกสาร 
 
รายละเอียดห�องปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงรายละเอียดห0องปฏิบัติการอาหาร ICS 42 

 
 

ระเบียบการใช�บริการห�องปฏิบัติการ 
 

1. เวลาเป<ดให0บริการ คือระหว!าง  7.45 - 17.30 น. 
2. ห0องปฏิบัติการเป<ดให0บริการตามตารางใช0ห0องท่ีมีการแจ0งล!วงหน0าไว0เท!านั้น 
3.ห�าม  ผู0ท่ีไม!มีส!วนเก่ียวข0องเข0าพ้ืนท่ีห0องปฏิบัติการ ก!อนได0รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 
4.ห�าม  ผู0ท่ีใช0บริการห0องปฏิบัติการ นําวัสดุ อุปกรณ� และครุภัณฑ�เครื่องครัว  ออกนอกพ้ืนท่ี

ห0องปฏิบัติการก!อนได0รับอนุญาต 
5. เม่ือผู0ท่ีใช0บริการห0องปฏิบัติการใช0วัสดุ อุปกรณ� และครุภัณฑ�เครื่องครัว  ต0องทําความ

สะอาด และจัดเก็บให0เรียบร0อยก!อนทุกครั้ง 
6. เม่ือผู0ท่ีใช0บริการห0องปฏิบัติการใช0วัสดุ  อุปกรณ�  และครุภัณฑ�เครื่องครัว  ต0องช!วยกัน

รักษาความสะอาด เช!น  ทําความสะอาดเตา เช็ดโตiะห0องปฏิบัติการอาหารให0สะอาดเก็บเก0าอ้ีทํา
ความสะอาดพ้ืนท่ีเตรียมวัตถุดิบทําความสะอาดอ!างล0างอุปกรณ� ฯลฯ 

อากาศ รวมท้ังป<ดเตาแกiสให0เรียบร0อย 

รายละเอียดห�องปฏิบัติการ รายวิชาท่ีใช�ห�องปฏิบัติการ 

 
ห�อง: ห0องปฏิบัติการทางด0านอาหาร ICS 42 
ประเภท: อาหารนานาชาติ 
อาคาร: โรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติชั้น 4 
ท่ีตั้ง: ศูนย�วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ขนาดพ้ืนท่ี= กว0าง(เมตร) x ยาว(เมตร) 
 = 8.75 เมตร x 11.95 เมตร 
 = 104.56 ตารางเมตร 
รายการครุภัณฑ�แตนเลส : 35 รายการ 
จํานวนรายการครุภัณฑ�สแตนเลส: 98  ตัว 
 

 
1.อาหารไทย 
2.โภชนาการผู0สูงวัย 
3.อาหารว!างและเครื่องด่ืม 
4.วิจัยด0านอาหารและโภชนาการ 
5.ความรู0เก่ียวกับอาหารและการเตรียม 
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8. การแต!งกายของผู0ใช0บริการห0องปฏิบัติการ  ต0องเปลี่ยนชุดก!อนเข0าใช0ห0องปฏิบัติการ 
 กําหนดให0   :   ชุดผู0เข0าห0องปฏิบัติการต0องประกอบไปด0วย 

1. เสื้อเชฟ 
2. ผ0ากันเป|}อน 
3. หมวกคลุมผม 
4. รองเท0าปฏิบัติการ 

               8.1ห0ามผู0ประกอบอาหารสวมรองเท0าแตะและกางเกงยีนส�โดยเด็ดขาด 
  8.2   กรณีไม!มีชุดปฏิบัติการ ติดต!อขอเช!าชุดได0ท่ีฝuายห0องปฏิบัติการ 
  8.3  ต0องคล0องบัตรประจําตัวนักศึกษาบัตรประจําตัวเจ0าหน0าท่ีบัตรประจําตัว
อาจารย� หรือบัตรประจําตัวผู0เข0าอบรม 

 9. ห0ามสูบบุหรี่  บริเวณห0องปฏิบัติการและภายในอาคารโดยเด็ดขาด 
 10. ห0ามรับประทานอาหาร2 ภายในห0องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด 
 11. ปฏิบัติตามเอกสารการใช0ห0องปฏิบัติการอาหารอย!างเคร!งครัด 
 

บุคลากรผู�รับผิดชอบ 
               1. นางสาวนุสรา        อินแขกตําแหน!ง  หัวหน0าฝuายห0องปฏิบัติการ 
               2. นางรัตนา             สกุลชัยตําแหน!ง  ผู0ช!วยหัวหน0าฝuายห0องปฏิบัติการ 
               3. นายนทีพล           ตันติสง!าวงศ�ตําแหน!ง  เจ0าหน0าท่ีฝuายห0องปฏิบัติการ 

4.   นางวาสนา  มหาโสม ตําแหน!ง  พนักงานด0านวัตถุดิบและอุปกรณ� 
5.   นางวีรวรรณ  ทิมดี  ตําแหน!ง  พนักงานด0านทําความสะอาด 
6.   นางไพจิตร  กฤษโสภี ตําแหน!ง  พนักงานด0านทําความสะอาด 
7.   นายศักด์ิรินทร�  ยิ่งบํารุง ตําแหน!ง  พนักงานเทคนิคงานระบบฯ 

 
 
ความปลอดภัยท่ัวไปในห�องปฏิบัติการ 
 
ความปลอดภัยด�านอาคารสถานท่ี 

1. มีการแบ!งพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม มีระบบระบายอากาศท่ีดีและมีระบบกําจัดของเสีย 
2. รักษาความสะอาดและความเปQนระเบียบเรียบร0อยของห0องปฏิบัติการ 
3. ควรช!วยกันรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีทําางาน ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทํางานทุกครั้งเม่ือ

เสร็จภารกิจในแต!ละวัน 
4. ควรท้ิงขยะและของเสียในภาชนะท่ีจัดเตรียมไว0 
5. จัดให0มีการทําความสะอาดห0องปฏิบัติการเปQนประจํา กรณีท่ีมีการหกของสารเคมีจะต0อง

ทําความสะอาดโดยทันที 
6. มีระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข0าออกห0องปฏิบัติการได0อย!างเหมาะสม 
7. ทางเดิน ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทางเข0า-ออกฉุกเฉิน ต0องมีป8ายแสดงอย!างชัดเจน และ

ต0องไม!มีสิ่งกีดขวาง รวมท้ังมีไฟฉุกเฉินเม่ือไฟฟ8าดับ 
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8. การติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณ�ภายในอาคารต0องคํานึงถึงขนาดพ้ืนท่ี การรับน้ําหนักของ
พ้ืนอาคาร เส0นทางการขนย0าย และกําลังไฟท่ีต0องการ 

9. ต0องมีระบบแจ0งเตือนภัย เช!น สัญญาณเสียง และต0องตรวจสอบการใช0งานอย!างน0อยปU ละ 
1ครั้ง 

10. ต0องมีการตรวจสอบเครื่องใช0ไฟฟ8า ระบบไฟ สายไฟฟ8 า ต0องดูแล และซ!อมบํารุงให0อยู!ใน
สภาพสมบูรณ�อย!างน0อยปUละ 1 ครั้ง 

11. ต0องมีป8ายหรือสัญลักษณ�เตือนอันตรายท่ีห0องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
 

ความปลอดภัยของบุคลากร 
1. มีการตรวจสุขภาพเจ0าหน0าท่ีก!อนรับเข0าทํางาน และจัดให0มีการตรวจสุขภาพประจําปU

อย!างสมํ่าเสมอ 
2. ก!อนการปฏิบัติงานต0องได0รับความรู0เบ้ืองต0นด0านความปลอดภัยในห0องปฏิบัติการ และ

ต0องปฏิบัติตามอย!างเคร!งครัด 
3. จัดการอบรมให0เจ0าหน0าท่ีสามารถปฏิบัติงานได0อย!างถูกต0อง มีทักษะและความชํานาญใน

การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานด0วยความปลอดภัย และมีการป8องกันอุบัติเหตุเปQนอย!างดี 
4. เสริมความรู0เก่ียวกับการป8องกันโรคท่ีสามารถติดต!อได0ทางเลือดและสารน้ําจากร!างกาย

ให0แก!บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให0เกิดแนวคิดในทางเดียวกัน ทําให0เกิดความม่ันใจและสามารถท่ีจะ 
ประสานงานในทีมได0อย!างมีประสิทธิภาพ 

5. บุคลากรทุกระดับต0องทราบวิธีการใช0อุปกรณ�ป8องกันอย!างถูกต0องเหมาะสม 
6. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห0องปฏิบัติการท่ีมีสารเคมีอันตราย ควรได0รับการฝ�กอบรมใน

หัวข0อท่ีเก่ียวข0องกับอันตรายและการป8องกันตนเอง เช!น การจัดการสารเคมีในห0องปฏิบัติการ สารก!อ 
 มะเร็ง ข0อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ�เปQนต0น เม่ือเสร็จสิ้นการอบรมแล0ว ควรมีการจัดเก็บ 
 เอกสารเพ่ือสะดวกต!อการตรวจสอบภายหลัง พร0อมมีการเผยแพร!ข0อมูลเพ่ือให0ผู0อ่ืนได0รับทราบ 
 ข0อมูลท่ีเปQนประโยชน�ด0วย 
 

การแต4งกายของเจ�าหน�าท่ีห�องปฏิบัติการ 
 

ควรใส!เครื่องแต!งกายให0รัดกุม และเหมาะสม ไม!ควรใส!กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น 
รวมท้ังไม!ควรใส!รองเท0าแตะในการปฏิบัติงาน ไม!ควรสวมเครื่องประดับในระหว!างปฏิบัติงานควรสวม
ใส!อุปกรณ�ป8องกันท่ีเหมาะสม (Personal protective equipment) เช!น เม่ือต0องปฏิบัติงานกับ
สารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกร!อน ควรใส!ถุงมือท่ีเหมาะสม และสามารถป8องกันการซึมผ!านของสารเคมีนั้นได0 
อย!างไรก็ตามควรถอดถุงมือท่ีใส!ระหว!างปฏิบัติงาน เม่ือต0องรับโทรศัพท�เพ่ือป8องกันการปนเป|}อนของ
สารเคมี ไปยังอุปกรณ�ต!างๆ  
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ความปลอดภัยในห�องปฏิบัติการ 
 
ห0องปฏิบัติการด0านอาหารจําเปQนต0องมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําปฏิบัติการ และ

เครื่องมือต!างๆ เช!น อุปกรณ�ไฟฟ8า แกiสเชื้อเพลิง อาจทําให0เกิดอันตรายต!อบุคลากร หรือเกิดอุบัติเหตุ 
ท่ีทําให0ทรัพย�สินของห0องปฏิบัติการเสียหายได0 ถ0าผู0ปฏิบัติการขาดความระมัดระวังหรือขาดความรู0 
เก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได0จากการทําปฏิบัติการ จึงควรมีการบริหารจัดการห0องปฏิบัติการอย!าง
เปQนระบบและมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีแบบแผน เพ่ือให0การทําปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูงแนวปฏิบัติบางประการท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยด0านต!างๆ ดังนี้ 

1. ความปลอดภัยในการใช0อุปกรณ�ไฟฟ8าการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ8า อาจมีสาเหตุมา
จากการติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟ8าไม!ถูกต0อง การดูแลตรวจสอบไม!ท่ัวถึงและเกิดจากการใช0 อุปกรณ�ไฟฟ8าใน
การทําปฏิบัติการ ข0อควรระวังด0านความปลอดภัยในการใช0อุปกรณ�ไฟฟ8า ดังนี้ 

1) การติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟ8าในห0องปฏิบัติการ 
-  ควรติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟ8าไว0ในบริเวณท่ีอยู!ห!างจากน้ําหรือสารไวไฟ 
- ใช0ฟ< วส� ท่ี มีขนาดเหมาะสมกับการใช0กระแสไฟฟ8าของอุปกรณ� ไฟฟ8าใน

ห0องปฏิบัติการ ไม!ควรใช0ฟ<วส�ท่ีมีขนาดสูงกว!ากระแสไฟฟ8าท่ีอุปกรณ�ไฟฟ8าต0องการมากเกินไป 
- อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�หรืออุปกรณ�ไฟฟ8าบางชนิดท่ีออกแบบให0มีเต0าเสียบ 3 ขา 

จะต0องใช0เต0าเสียบนี้ต!อกับเต0ารับท่ีมี 3 ช!องเท!านั้น เพ่ือช!วยป8องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ8าลัดวงจร 
และความเสียหายกับอุปกรณ�ไฟฟ8าชนิดนั้น 

2) การดูแลตรวจสอบ 
-  ตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ8าอย!างสมํ่าเสมอโดยทดสอบประสิทธิภาพของ

อุปกรณ�ตัดวงจรไฟฟ8าจากการมีกระแสไฟฟ8าลัดวงจร 
- ตรวจสอบสายไฟและเต0าเสียบให0อยู!ในสภาพเรียบร0อย ถ0าพบว!าฉนวนหุ0ม สายไฟ

ฉีกขาดหรือเต0าเสียบชํารุดแตกหักจะต0องเปลี่ยนทันที 
3) การปฏิบัติขณะใช0อุปกรณ�ไฟฟ8า 
- ควรใช0อุปกรณ�ไฟฟ8าด0วยความระมัดระวัง เช็ดมือและเท0าให0แห0งทุกครั้งท่ีจับ ต0อง

อุปกรณ�ไฟฟ8า 
- ถ0าต0องใช0สายไฟต!อจากเต0ารับเดียวกันหลายสายหรือจําเปQนต0องใช0ต!อพ!วงกันควร

เลือกเต0ารับชนิดท่ีมีสวิตช� เป<ด–ป<ด และไม!ต!อพ!วงเกิน 2 สาย 
- ถอดเต0าเสียบอุปกรณ�ไฟฟ8าออกจากเต0ารับทุกครั้งท่ีเลิกใช0งาน 
- อุปกรณ�ไฟฟ8าทุกชนิดควรมีสัญญาณไฟท่ีแสดงว!าเครื่องกําลังทํางานอยู! และถ0าเกิด

ความผิดปกติในระหว!างการใช0งานต0องหยุดการทํางานของอุปกรณ�นั้นทันที 
- เตาไฟฟ8าต0องมีขดลวดของเตาไฟฟ8าอยู!ในเบ0าและไม!ชํารุดเสียหาย 
- ต0องเปลี่ยนอุปกรณ�ไฟฟ8า สายไฟ สวิตช� และเครื่องควบคุมอุณหภูมิท่ีชํารุดทันที 

2. ความปลอดภัยในการใช0แกiสและสารไวไฟการใช0แกiสและสารไวไฟจะต0องมีวิธีการรักษา
ความปลอดภัยเปQนพิเศษมีการซักซ0อมความเข0าใจกับผู0ใช0อย!างชัดเจน และต0องปฏิบัติตามวิธีการใช0 
โดยเคร!งครัด การป8องกันอันตรายจากการใช0แกiสและสารไวไฟมีข0อปฏิบัติดังนี้ 

1) ไม!นําถังแกiสท่ีบุบเปQนสนิมหรือรั่วซึมมาใช0ในห0องปฏิบัติการ 
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2) สถานท่ีวางถังแกiสต0องม่ันคงเปQนบริเวณท่ีอากาศถ!ายเทได0ดี และจะต0อง 
ตรวจสอบการรั่วของแกiสเสมอ 

3) ต0องจัดทําสัญลักษณ�เตือนอันตรายของสารไวไฟ และข0อปฏิบัติติดไว0ในสถานท่ี
วางถังแกiส 

4) ให0ความรู0ในการใช0แกiส เช!น ก!อนเป<ดวาล�วควรตรวจสอบสภาพของสายแกiส 
และหัวแกiสเม่ือเลิกใช0แล0วต0องป<ดวาล�วก!อนป<ดเครื่องควบคุมความดันของแกiสท่ีใช0ทุกครั้ง 

5) ต0องแน!ใจว!าแกiสท่ีนํามาใช0เปQนประเภทเดียวกับท่ีระบุไว0ท่ีถังแกiสนั้นและต0องใช0
อุปกรณ�ควบคุมความดันแกiสตามมาตรฐานของแกiสชนิดนั้นด0วย 

6) ต0องทําการปฏิบัติการท่ีต0องใช0เปลวไฟด0วยความระมัดระวัง และต0องหลีกเลี่ยงท่ี
จะอยู!ใกล0กับสิ่งท่ีก!อให0เกิดความร0อนหรือเชื้อเพลิงซ่ึงอาจทําให0ไฟลุกไหม0ข้ึน 
7) กรณีเกิดไฟไหม0 ต0องรีบป<ดท!อแกiสทุกท!อทันที ป<ดถังแกiสให0เร็วท่ีสุด 
8) ต0องมีเครื่องดับเพลิงอยู!ในบริเวณท่ีใช0ได0ง!าย และมีทางออกฉุกเฉินท่ีเป<ดได0ตลอดเวลา 

9) เม่ือมีสารติดไฟต0องแก0ไขสถานการณ�อย!างเหมาะสม ถ0าลุกไหม0เล็กน0อยให0ใช0ผ0า 
เปUยกคลุมสิ่งนั้นไว0ถ0าเสื้อผ0าลุกติดไฟให0นอนลงกลิ้งตัวกับพ้ืนหรือใช0ผ0าหนาห!มคลุมทับ และรีบนํา
ผู0บาดเจ็บส!งโรงพยาบาลทันที 
 

ความรู�เบ้ืองต�นข�อควรปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยภายในห�องปฏิบัติการอาหาร 
 

1. วัสดุ อุปกรณ�เครื่องครัว 
        -    ตรวจสอบสภาพพร0อมใช0งานก!อนส!งมอบและตรวจรับทุกครั้ง 
        -    จัดทําคู!มือการใช0งานวัสดุ อุปกรณ�เครื่องครัวเพ่ือการใช0งานท่ีถูกต0องและเหมาะสม 
2.  ระบบไฟฟ8า 
        -    มีการตรวจสอบการป<ดสวิทซ�ไฟทุกครั้งหลังการใช0งานเพ่ือความปลอดภัยและเปQนการ 
             ประหยัดพลังงาน 
        -    มีการตรวจสอบการป<ดสวิทซ�เครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังการใช0งานเพ่ือความปลอดภัย 
             และเปQนการประหยัดพลังงาน 
        -    มีการตรวจสอบการป<ดสวิทซ�พัดลมทุกครั้งหลังการใช0งานเพ่ือความปลอดภัยและเปQนการ 
             ประหยัดพลังงาน 
        -    มีการตรวจสอบการป<ดสวิทซ�ครอบระบายควันทุกครั้งหลังการใช0งานเพ่ือความปลอดภัย 
             และเปQนการประหยัดพลังงาน 
3. ระบบน้ํา 
        -    มีการตรวจสอบการป<ดวาล�วน้ําทุกครั้งหลังการใช0งานเพ่ือเปQนการประหยัดพลังงาน 
-    ทําการเช็ดถูพ้ืนทุกครั้งหากเกิดน้ําหกเปUยกภายในห0องปฏิบัติการอาหารเพ่ือป8องกัน 
              อันตรายจากการลื่นล0ม 
4. ระบบอากาศดีอากาศเสีย 
-    เป<ดพัดลมเพ่ือช!วยระบายความร0อนภายในห0องครัวท่ีเกิดจากการประกอบอาหาร 
-    เป<ดเครื่องปรับอากาศเพ่ือช!วยให0ความเย็นภายในห0องครัวขณะมีการประกอบอาหาร 
-    เป<ดครอบระบายควันเพ่ือช!วยระบายความร0อนภายในห0องครัวขณะมีการประกอบอาหาร 
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        -    เป<ดม!านอากาศเพ่ือป8องกันมลพิษภายนอกและช!วยรักษาอุณหภูมิให0คงท่ี 
   5. ถังดับเพลิง 
       -    บุคลากรทุกคนผ!านการอบรมเรื่องการเกิดเหตุเพลิงไหม0และการดับเพลิงเบ้ืองต0น   
6. ชุดยาปฐมพยาบาลเบ้ืองต0น 
       -    สําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช!น มีดบาด  น้ําร0อนลวก  ซ่ึงสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต0นได0 
 

ระบบการรักษาส่ิงแวดล�อมภายในห�องปฏิบัติการอาหาร 
1. ด0านน้ําเสีย(น้ําท้ิง) 
 -    จัดจุดรวบรวมน้ํามันท่ีใช0ในการประกอบอาหารท่ีผ!านการใช0งานแล0ว เพ่ือไม!ให0ผู0ใช0บริการ
นําน้ํามันไปท้ิงลงในอ!างล0างจานโดยตรง 
 -   ใช0กระดาษทิชชูเช็ดทําความสะอาดภาชนะท่ีเป|}อนเนยหรือคราบไขมันก!อน แล0วจึงทําการ
ล0างภาชนะตามปกติ เพ่ือลดปริมาณไขมันท่ีท้ิงลงในท!อระบายน้ําและเพ่ือลดการอุดตันของท!อน้ําท้ิง 
 -    ติดต้ังบ!อดักไขมันใต0อ!างล0างทุกสเตชั่น เพ่ือลดปริมาณไขมันท่ีจะท้ิงลงในท!อระบายน้ําเพ่ือ
ลดการอุดตันของท!อน้ําท้ิง 
2. ด0านอากาศ 
 -    ติดต้ังม!านอากาศเพ่ือป8องกันมลพิษภายนอกและช!วยรักษาอุณหภูมิให0คงท่ี 
 -   จัดทําระบบอากาศดี-อากาศเสีย โดยติดต้ังครอบระบายควันเพ่ือดูดอากาศเสียท่ีเกิดจาก
การประกอบอาหารหรือกระบวนการอ่ืนๆและติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพ่ือรักษาอุณหภูมิภายใน
ห0องปฏิบัติการอาหารไม!ให0ร0อนจนเกินไป    
3. ด0านขยะ 
-    จัดให0มีการแยกขยะ เช!น ขยะเปUยกพวกเศษอาหารต!างๆ ขวดพลาสติก เปQนต0น  
 -    ลดปริมาณการใช0กระดาษเช็ดมือในการทําความสะอาด ใช0ผ0าในการทําความสะอาดแทนการใช0
กระดาษเช็คมือ 
-    ใช0หลักการใช0ซํ้า (Reuse) เช!น นํากระดาษท่ีใช0เพียงหน0าเดียวกลับมาใช0อีก 
4. ด0านการประหยัดพลังงาน 
-    ใช0งานวัสดุ อุปกรณ�และครุภัณฑ�เท!าท่ีจําเปQนและป<ดการใช0งานทันทีเม่ือเสร็จสิ้นการ 
    เรียนการสอนหรือการใช0งาน 
-    เป<ดการใช0งานเครื่องปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
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2. ระบบการจัดการสารเคมี 

2.1 การจัดการข�อมูลสารเคมี  
2.1.1 ระบบบันทึกข�อมูล หมายถึง ระบบบันทึกข0อมูลสารเคมีท่ีใช0ในห0องปฏิบัติการ/หน!วย

งาน/องค�กร เพ่ือใช0ในการบันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีท้ังหมด โครงสร0างของระบบ
บันทึกข0อมูลสารเคมีควรประกอบด0วยหัวข0อต!อไปนี้  

  รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID) 

  ชื่อสารเคมี (Chemical name) 

  CAS no. 

  ปริมาณสารเคมี (Chemical volume/weight) 

  Grade 

  ราคา (Price) 

  ห0องท่ีจัดเก็บสารเคมี (Storage room)  

  อาคารท่ีจัดเก็บสารเคมี(Storage building)  

  วันท่ีรับเข0ามาให0ห0องปฏิบัติการ (Acquisition date) 

  ผู0ขาย/ผู0จําหน!าย (Supplier)  

  ผู0ผลิต (Manufacturer)  

  ประเภทความเปQนอันตรายของสารเคมี 

 
2.1.2 สารบบสารเคมี(Chemical inventory) หมายถึง การจัดทําสารบบสารเคมีในห0อง

ปฏิบัติการ/หน!วยงาน/องค�กร ให0มีความเปQนป]จจุบันอยู!เสมอพร0อมท้ังสามารถแสดงรายงานความ
เคลื่อนไหวของสารเคมีใน 
ห0องปฏิบัติการ/หน!วยงาน/องค�กรได0โดยอย!างน0อยท่ีสุดข0อมูลในรายงานต0องประกอบด0วยหัวข0อต!อไป
นี้ 

  ชื่อสารเคมี 

  CAS no. 

  ปริมาณ 

  ประเภทความเปQนอันตรายของสารเคมี 
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2.1.3 ระบบ Clearanceหมายถึง ระบบการตรวจสอบสารท่ีหมดอายุจริงและสารท่ีไม!ใช0แล0
วออกจากสารบบสารเคมีเพ่ือนําไปกําจัดต!อไป โดยห0องปฏิบัติการอาจทําการกําหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ เช!น ทุกๆ 6 เดือน เปQนต0น 

2.1.4 การใช�ประโยชน�จากข�อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ หมายถึง การนําข0อมูลสารเคมี
ไปใช0ประโยชน�เพ่ือการบริหารจัดการเช!น การจัดสรรงบประมาณ การแบ!งป]นสารเคมีระหว!าง
โครงการหรือห0องปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยง เปQนต0น 

 
2.2 การจัดเก็บสารเคมีการจัดเก็บสารเคมีเปQนสาเหตุหนึ่งของการเกิดอันตรายต!างๆข้ึนได0 ดังนั้นข0
อกําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บสารเคมีจึงเปQนอีกหัวข0อหนึ่งท่ีมีความสําคัญ โดยควรพิจารณาท้ังใน
ระดับห0องปฏิบัติการและระดับคลังหรือพ้ืนท่ีเก็บสารเคมี 

2.2.1 การจัดเก็บตามสมบัติความเข�ากันไม4ได�ของสารเคมี(Chemical incompatibility) 
หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีในห0องปฏิบัติการควรมีการแยกตามกลุ!มสารเคมี โดยคํานึงถึงสมบัติของ
สารเคมีท่ีเข0ากันได0และไม!ได0 เช!น สารกัดกร!อนประเภทกรดและด!างไม!ควรจัดเก็บไว0ด0วยกัน หาก 
จําเปQนต0องจัดเก็บไว0ในตู0เดียวกันต0องมีภาชนะรองรับ (secondary container) แยกจากกัน ไม!ควร
เก็บกรดอินทรีย� (organic acid) ร!วมกับกรดอนินทรีย�ท่ีมีฤทธิ์ออกซิไดซ� (oxidizing inorganic 
acids) เช!น กรดไนตริก กรดซัลฟูริก เปQนต0น การจัดเก็บสารเคมีเรียงตามตัวอักษร ต0องพิจารณาถึง
ความเข0ากันไม!ได0ของสารเคมีก!อน  

2.2.2 ข�อกําหนดท่ัวไปในการจัดเก็บสารเคมีคือ ข0อกําหนดเพ่ือความปลอดภัยเบ้ืองต0นสํา
หรับการจัดเก็บสารเคมีทุกกลุ!ม 

- ชั้นวางสารเคมีอยู!ในสภาพท่ีดี หมายถึง ชั้นวางมีความแข็งแรง มีขอบก้ัน ไม!ผุหรือ
เปQนสนิม ไม!โค0งงอ 

- ตู0เก็บสารเคมีท่ีวางอยู!ในพ้ืนท่ีส!วนกลางต0องมีการระบุชื่อเจ0าของหรือผู0ดูแล พร0อม
ท้ังติดสัญลักษณ�แสดงความเปQนอันตรายของสารเคมีในตู0 (ถ0าเปQนไปได0ให0แสดงชื่อสารเคมีท่ีอยู!ภายใน
ตู0ด0วย) 

- สารเคมีในห0องปฏิบัติการทุกชนิดต0องมีตําแหน!งการเก็บท่ีแน!นอน 
- บริเวณท่ีเก็บสารเคมีท่ีเปQนพิษต0องมีป8ายแสดงอย!างชัดเจน 
- สารเคมีท่ีมีความเปQนอันตรายสูงควรเก็บอยู!ในตู0ท่ีมีกุญแจล็อค 
- ไม!เก็บสารเคมีไว0ในตู0ควันอย!างถาวร 
- การเก็บสารเคมีท่ีเปQนของเหลวในตู0เย็นและตู0แช!แข็ง ขวดสารเคมีต0องมีภาชนะ

รองรับ (secondary container) ท่ีเหมาะสม เช!น ถาดพลาสติก และภาชนะรองรับต0องสามารถป8อง
กันการหกหรือรั่วไหลของสารเคมีได0 หรือสามารถรองรับปริมาณสารเคมีท่ีอยู!ในขวดได0อย!างเพียงพอ
หากเกิดการหกหรือรั่วไหล 
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- ไม!เก็บขวดสารเคมีไว0บนหิ้งหรือโตiะปฏิบัติการ ยกเว0นกรณีขวดสารเคมีท่ีเตรียมข้ึน
เองสําหรับการทดลอง เช!น stock solution  

- ในห0องปฏิบัติการควรมีข0อกําหนดเก่ียวกับปริมาณสูงสุดของสารเคมีท่ีสามารถวาง
ไว0ท่ีหิ้งหรือโตiะปฏิบัติการเช!น สารเคมีท่ีเปQนของเหลวไม!อนุญาตให0วางไว0ท่ีหิ้งหรือโตiะปฏิบัติการ 
มากกว!า 1 ลิตร เปQนต0น 

- ในห0องปฏิบัติการควรมีข0อกําหนดเก่ียวกับระยะเวลาในการวางขวดสารเคมีบนโตi
ะปฏิบัติการ (ยกเว0นกรณีขวดสารเคมีท่ีเตรียมข้ึนเองสําหรับการทดลอง เช!น stock solution) เช!น 
ไม!อนุญาตให0วางขวดสารเคมีไว0บนโตiะปฏิบัติการนานกว!า 1 วัน เปQนต0น 

- ไม!วางสารเคมี (รวมถึงถังแกiส) บริเวณระเบียงทางเดิน 
- ในกรณีท่ีจําเปQนต0องวางขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีบนพ้ืนห0องปฏิบัติการ ต0องมี

ภาชนะรองรับท่ีมีความจุมากกว!าปริมาณรวมของสารเคมีท่ีมีอยู!ในภาชนะทุกใบ และไม!วางเกะกะการ
ทํางานของผู0ปฏิบัติงานและทางเดิน ในกรณีภาชนะเปQนแก0วต0องอยู!ในตําแหน!งท่ีไม!แตกได0โดยง!าย 

- ไม!วางสารเคมีใกล0ท!อระบายน0oา ใต0หรือในอ!างน0oา หากจําเปQนต0องมีภาชนะรองรับ 
เพ่ือป8องกันสารเคมีรั่วไหลสู!สิ่งแวดล0อม 

- ในระดับคลัง/พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี ควรจัดแบ!งพ้ืนท่ีหรือบริเวณในการจัดเก็บสารเคมี
แยกตามสถานะของสาร (ของแข็ง ของเหลว แกiส) อย!างเปQนสัดส!วน 

2.2.3 ข�อกําหนดการจัดเก็บสารเคมีตามกลุ4มสาร เปQนข0อกําหนดในการจัดเก็บสารเคมีท่ีต0
องคํานึงถึงเพ่ิมเติมจากข0อกําหนดท่ัวไป เนื่องจากสารเคมีบางกลุ!มจําเปQนต0องมีวิธีการและข0อกําหนด
ในการจัดเก็บท่ีมีความเฉพาะเจาะจง มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายข้ึนได0ข0อกําหนดการจัดเก็บสารเคมี
ตามกลุ!มสารอาจแบ!งได0ดังนี้ 

ก)สารไวไฟ ตัวอย!างเช!น 
- สารไวไฟต0องเก็บให0ห!างจากความร0อน แหล!งกําเนิดไฟ เปลวไฟ และแสงอาทิตย� 
- กําหนดบริเวณการจัดเก็บสารไวไฟไว0โดยเฉพาะในห0องปฏิบัติการ และไม!นําสาร

อ่ืนมาเก็บไว0ในบริเวณท่ีเก็บสารไวไฟ 
- ไม!เก็บสารไวไฟไว0ในภาชนะท่ีใหญ!เกินจําเปQน เช!น ในภาชนะขนาดใหญ!เกิน 20 
ลิตร (carboy) - ไม!เก็บสารไวไฟหรือสารท่ีไหม0ไฟได0ไว0ในห0องปฏิบัติการมากกว!า 50 
ลิตร 
- ในกรณีท่ีจําเปQนต0องเก็บสารไวไฟหรือสารท่ีไหม0ไฟได0ไว0ภายในห0องปฏิบัติการมา

กกว!า 50 ลิตร ต0องเก็บไว0ในตู0เฉพาะท่ีใช0สําหรับเก็บสารไวไฟ 
- ไม!เก็บสารไวไฟในตู0เย็นแบบธรรมดาท่ีใช0ในบ0าน เนื่องจากภายในตู0เย็นท่ีใช0ในบ0าน

ไม!มีระบบป8องกันการติดไฟและยังมีวัสดุหลายอย!างท่ีเปQนสาเหตุให0เกิดการติดไฟได0 เช!น หลอดไฟ
ภายในตู0เย็น เปQนต0น 

Page 13 of 40



14 

 

- ในห0องปฏิบัติการและคลัง/ พ้ืนท่ีเก็บสารเคมีควรมีตู 0 เย็นท่ีปลอดภัย เช !น 
explosion–proof refrigerator สําหรับใช0เก็บสารไวไฟท่ีต0องเก็บไว0ในท่ีเย็น ซ่ึงเปQนตู0เย็นท่ีออกแบบ
ให0มีระบบป8องกันการเกิดประกายไฟหรือป]จจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให0เกิดการติดไฟหรือระเบิดได0 

ข) สารกัดกร4อน ตัวอย!างเช!น 
- เก็บขวดสารกัดกร!อน (ท้ังกรด และเบส) ขนาดใหญ! (ปริมาณมากกว!า 1 ลิตร หรือ 

1.5 กิโลกรัม) ไว0ในระดับตํ่า สูงเกินไม! 60 เซนติเมตร (2 ฟุต) 
- ไม!เก็บขวดสารกัดกร!อน (ท้ังกรด และเบส) ทุกชนิดเหนือกว!าระดับสายตา 
- ขวดกรดต0องเก็บไว0ในตู0ไม0 หรือตู0สําหรับเก็บกรดโดยเฉพาะท่ีทําจากวัสดุป8องกัน

การกัดกร!อน เช!น พลาสติกหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเคลือบด0วยอีพiอกซ่ี (epoxy enamel) และมีภาชนะ
รองรับ เช!น ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุห!อหุ0มป8องกันการรั่วไหล 

- การเก็บขวดกรดขนาดเล็ก (ปริมาณน0อยกว!า 1 ลิตร หรือ 1.5 กิโลกรัม) บนชั้น
วางต0องมีภาชนะรองรับ เช!นถาดพลาสติก หรือมีวัสดุห!อหุ0มป8องกันการรั่วไหล 

ค) แกAส ตัวอย!างเช!น 
- การเก็บถังแกiสในห0องปฏิบัติการต0องมีอุปกรณ�ยึดท่ีแข็งแรง ถังแกiสทุกถังต0องมี

สายคาดหรือโซ!ยึดกับผนังโตiะปฏิบัติการ หรือท่ีรองรับอ่ืนๆ ท่ีสามารถป8องกันอันตรายให0กับผู 0
ปฏิบัติงานในบริเวณใกล0เคียงจากน0oาหนักของถังแกiสท่ีล0มมาทับได0โดยสายยึดต0องคาดเหนือก่ึงกลาง
ถัง ในระดับประมาณ 2/3 ของถัง  

- ถังแกiสทุกถังต0องมีท่ีป<ดครอบหัวถัง ถังแกiสท่ีไม!ได0สวมมาตรวัดต0องมีฝาป<ดครอบ
หัวถังท่ีมีสกรูครอบอยู!เสมอท้ังนี้เพ่ือป8องกันอันตรายจากแกiสภายในถังพุ!งออกมาอย!างรุนแรงหากวาล�
วควบคุมท่ีคอถังเกิดความเสียหาย 

- ไม!เก็บถังแกiสเปล!ารวมอยู!กับถังแกiสท่ีมีแกiส และต0องติดป8ายระบุไว0อย!างชัดเจนว!
าเปQนถัง 
แกiสเปล!า หรือถังแกiสท่ีมีแกiส 

- ควรเก็บถังแกiสในท่ีแห0ง อากาศถ!ายเทได0ดี ห!างจากความร0อน ประกายไฟ แหล!
งกําเนิดไฟ วงจรไฟฟ8า 

- ถังแกiสท่ีบรรจุสารอันตรายหรือสารพิษ (ตามรายการด0านล!าง) ต0องเก็บในตู0เก็บถัง
แกiสโดยเฉพาะท่ีมีระบบระบายอากาศ หรือหากเปQนถังแกiสขนาดเล็ก (lecture cylinders หรือ 4–L 
tanks) ต0องเก็บอยู!ในตู0ควันและเก็บได0ไม!เกิน 2 ถัง 

- ควรเก็บถังแกiสออกซิเจนห!างจากถังแกiสเชื้อเพลิง (เช!น acetylene) แกiสไวไฟ 
และวัสดุไหม0ไฟได0 (combustible materials) อย!างน0อย 6 เมตร (20 ฟุต) หรือบังด0วยฉาก/ผนังก้ัน
ท่ีทําด0วยวัสดุไม!ติดไฟ มีความสูงอย!างน0อย 1.5 เมตร (5 ฟุต) และสามารถหน!วงไฟได0อย!างน0อยครึ่ง
ชั่วโมง 
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ง) สารออกซิไดซ�(Oxidizers)สารออกซิไดซ�สามารถทําให0เกิดเพลิงไหม0และการระเบิดได0
เม่ือสัมผัสกับสารไวไฟและสารท่ีไหม0ไฟได0 เม่ือสารท่ีไหม0ไฟได0สัมผัสกับสารออกซิไดซ�จะทําให0อัตราใน
การลุกไหม0เพ่ิมข้ึน ทําให0สารไหม0ไฟได0เกิดการลุกติดไฟข้ึนทันที หรือทําให0เกิดการระเบิดเม่ือได0รับ
ความร0อน การสั่นสะเทือน (shock) หรือแรงเสียดทานตัวอย!างกลุ!มสารออกซิไดซ� Peroxides (O2 
2- ) Chlorates (ClO3 - ) Nitrates (NO3 - ) Chlorites (ClO2 - ) Nitrites (NO2 - ) 
Hypochlorites (ClO- ) Perchlorates (ClO4 - ) Dichromates (Cr2O7 2- ) Permanganates 
(MnO4 - ) Persulfates (S2O8 2- ) ตัวอย!างข0อกําหนดในการจัดเก็บ 

 - เก็บสารออกซิไดซ�ห!างจากสารไวไฟ สารอินทรีย� และสารท่ีไหม0ไฟได0 
- เก็บสารท่ีมีสมบัติออกซิไดซ�สูง (เช!น กรดโครมิก) ไว0ในภาชนะแก0วหรือภาชนะท่ีมี

สมบัติเฉ่ือย  - ไม!ใช0จุกคอร�ก หรือจุกยาง สําหรับขวดท่ีใช0เก็บสารออกซิไดซ� 
 

จ) สารท่ีไวต4อปฏิกิริยาสารท่ีไวต!อปฏิกิริยาสามารถแบ!งเปQนกลุ!มได0 ดังนี้ 
1) สารท่ีไวต!อปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization reactions) เช!น 

styrene สารกลุ!มนี้เม่ือเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจะทําให0เกิดความร0อนสูงหรือไม!สามารถควบคุม
การปลดปล!อยความร0อนออกมาได0 

2) สารท่ีไวต!อปฏิกิริยาเม่ือสัมผัสน0oา (water reactive materials) เช!น alkali 
metals (lithium, sodium, potassium) silanes, magnesium, zinc, aluminum รวมท้ัง
สารประกอบอินทรีย�โลหะ เช!นalkylaluminiums, alkylithiumsเปQนต0น สารกลุ!มนี้เม่ือสัมผัสกับน0oา
จะปลดปล!อยความร0อนออกมาทําให0 
เกิดการลุกติดไฟข้ึนในกรณีท่ีตัวสารเปQนสารไวไฟ หรือทําให0สารไวไฟท่ีอยู !ใกล0เคียงลุกติดไฟ 
นอกจากนี้อาจจะทําให0เกิดการปลดปล!อยสารไวไฟ สารพิษ ไอของออกไซด�ของโลหะ กรด แกiสท่ีทํา
ให0เกิดการออกซิไดซ�ได0ดี 

3) สาร Pyrophoric ส!วนใหญ!เปQน tert–butyllithium, diethylzinc, 
triethylaluminum, สารประกอบอินทรีย�โลหะ (organometallics) สารกลุ!มนี้เม่ือสัมผัสกับอากาศ
จะทําให0เกิดการลุกติดไฟ 

4) สารท่ีก!อให0เกิดเปอร�ออกไซด�(Peroxide–forming materials) หมายถึง สารท่ี
เม่ือทําปฏิกิริยากับอากาศความชื้น หรือสิ่งปนเป| }อนต!างๆ แล0วทําให0เกิดสารเปอร�ออกไซด� เช!น 
ether, dioxane, sodium amide, tetrahydrofuran (THF) เปQนต0น สารเปอร�ออกไซด�เปQนสารท่ีไม!
เสถียรสามารถทําให0เกิดการระเบิดได0เม่ือมีการสั่นสะเทือน แรงเสียดทาน การกระแทก ความร0อน 
ประกายไฟ หรือ แสง 

5) สารท่ีไวต!อปฏิกิริยาเม่ือเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก (Shock–sensitive 
materials) เช!น สารท่ีมีหมู!ไนโตร (nitro), เกลือ azides, fulminates, perchlorates เปQนต0น โดย
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เฉพาะอย!างยิ่งเม่ือมีส!วนประกอบของสารอินทรีย�อยู !ด0วย เม่ือสารกลุ !มนี้ถูกเสียดสีหรือกระทบ
กระแทกจะทําให0เกิดการระเบิดได0ตัวอย!าง 

- มีการกําหนดพ้ืนท่ีในห0องปฏิบัติการไว0เปQนสัดส!วนต!างหาก เพ่ือแยกเก็บสารท่ีไวต!
อปฏิกิริยา 
ต!างๆ (พอลิเมอไรเซชัน สารท่ีไวต!อปฏิกิริยาเม่ือสัมผัสน0oา สาร pyrophoric หรือ สารท่ีก!อให0เกิด
เปอร�ออกไซด� และสารท่ีไวต!อปฏิกิริยาเม่ือเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก) โดยหลีกเลี่ยงสภาวะ
ท่ีทําให0สารเกิดปฏิกิริยา  
เช!น น0oา แสงความร0อน วงจรไฟฟ8า ฯลฯ ตัวอย!างเช!น สารท่ีไวต!อปฏิกิริยาเม่ือสัมผัสน0oาต0องเก็บให0ห!าง
จากอ!างน0oา ฝ]กบัวฉุกเฉิน เปQนต0น 

- ตู0เก็บสารไวต!อปฏิกิริยาต!างๆ ต0องมีการติดคําเตือนชัดเจน เช!น “สารไวต!อปฏิ
กิริยา–ห0ามใช0น0oา” เปQนต0น 

- เก็บสารท่ีก!อให0เกิดเปอร�ออกไซด�ห!างจากความร0อน แสง และแหล!งกําเนิด
ประกายไฟ 

- ภาชนะบรรจุสารท่ีก!อให0เกิดเปอร�ออกไซด�ต0องมีฝาหรือจุกป<ดท่ีแน!นหนา เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศ 

- ห0ามเก็บสารท่ีก!อให0เกิดเปอร�ออกไซด�ในภาชนะท่ีมีฝาเกลียวหรือฝาแก0ว เนื่องจาก
แรงเสียดทานขณะเป<ดอาจทําให0เกิดการระเบิดได0 อาจใช0เปQนขวดพลาสติกท่ีเปQนฝาเกลียว
แทน (polyethylene bottles with screw– top lids)  

- มีการตรวจสอบวันหมดอายุ หรือการเกิดเปอร�ออกไซด�ของสารดังนี้ - Dioxane - 
Ethers - Furans (e.g. tetrahydrofuran or THF) - Picric acid - Sodium amide ตัวอย!
างเกณฑ�การพิจารณาในการท้ิงสารท่ีก!อให0เกิดเปอร�ออกไซด 

 
2.2.4 ข�อกําหนดเก่ียวกับภาชนะบรรจุภัณฑ�และฉลากสารเคมี 

- เก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑ�ท่ีมีวัสดุเหมาะสมกับประเภทของสารเคมีโดย 
- ใช0ภาชนะเดิม (original container)  
- ห0ามเก็บกรดไฮโดรฟลูออริกในภาชนะแก0ว เพราะสามารถกัดกร!อนแก0วได0 ควร

เก็บในภาชนะพลาสติก 
- ห0ามเก็บสารท่ีก!อให0เกิดเปอร�ออกไซด�ในภาชนะแก0วท่ีมีฝาเกลียวหรือฝาแก0ว 

เพราะหากมีการเสียดสีจะทําให0เกิดการระเบิดได0 
- ห0ามเก็บสารละลายด!างท่ีมี pH สูงกว!า 11 ในภาชนะแก0ว เพราะสามารถกัดกร!อน

แก0วได0 
- ตรวจสอบความสมบูรณ�ของภาชนะสารเคมีอย!างสม!oาเสมอ เช!น ความสมบูรณ�ของ

ฝาป<ด การแตกร0าวรั่วซึมของภาชนะ เปQนต0น 
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- หากเปQนภาชนะเดิม (original container) ของสารเคมีต0องมีฉลากสมบูรณ�และ
ชัดเจน 

- ใช0ชื่อเต็มของสารเคมีบนฉลาก และมีคําเตือนเก่ียวกับอันตราย 
- ระบุวันท่ีได0รับสารเคมี วันท่ีเป<ดใช0สารเคมีเปQนครั้งแรก 
- หากเปQน stock solution หรือ working solution ท่ีเตรียมข้ึนเองให0ระบุ ชื่อ ส!

วนผสม ชื่อผู0เตรียมและวันท่ีเตรียม 
- ภาชนะทุกชนิดท่ีบรรจุสารเคมีต0องมีฉลากระบุชื่อสารแม0ไม!ใช!สารอันตราย เช!น 

น0oา 
- ตรวจสอบความสมบูรณ�ของฉลากบนภาชนะสารเคมีอย!างสม!oาเสมอ 
- ฉลากสมบูรณ� มีข0อมูลครบถ0วน 
- ข0อความบนฉลากมีความชัดเจน ไม!จาง ไม!เลือน 

2.2.5 เอกสารข�อมูลความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) 
 ข0อมูลความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือท่ีเคยถูกเรียกว!า 
Material Safety Data Sheet (MSDS) เปQนเอกสารจากผู0ผลิตท่ีแสดงข0อมูลของสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑ�เก่ียวกับลักษณะความเปQนอันตราย ความเปQนพิษ วิธีใช0 การเก็บรักษา การขนส!ง การ 
กําจัดและการจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือให0การดําเนินการเก่ียวกับสารเคมีนั้น ๆ เปQนไปอย!างถูกต0องและ
ปลอดภัย ในป]จจุบันตามประกาศขององค�การสหประชาชาติเรื่อง ระบบการจําแนกและการติดฉลาก
สารเคมีท่ีเปQนระบบเดียวกันท่ัวโลก (The Globally Harmonized System of Classification and 
Labeling of Chemicals, GHS) กําหนดให0ใช0 SDS เปQนองค�ประกอบหนึ่งในการสื่อสารข0อมูล
สารเคมีนอกเหนือจากข0อมูลบนฉลากข0างขวดสารเคมีและเพ่ือให0เกิดความสอดคล0องและเปQนระบบ
เดียวกัน จึงกําหนดให0เรียกว!า Safety Data Sheet (SDS) พร0อมกับได0กําหนดรูปแบบและข0อมูลใน 
SDS ไว0 16 หัวข0อ ดังต!อไปนี้ 

1.ข0อมูลเก่ียวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ�และบริษัทผู0ผลิตและหรือจําหน!าย (identification of 
the substance/mixture and of the company/undertake) แสดงข0อมูลชื่อสารเคมี หรือชื่อทาง
การค0าของสารเคมี 

2. ข0อมูลระบุความเปQนอันตราย (hazards identification) แสดงข0อมูลประเภทความเปQน
อันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ตัวอย!างเช!น สารละลาย n-butyl lithium เปQนสารไวไฟ 
(flammable liquids) และลุกติดไฟได0เองเม่ือสัมผัสกับอากาศ (pyrophoric liquids) เปQนต0น โดยมี
ตัวเลขกํากับระดับความเปQนอันตราย เช!น Category 1, 2, … (ยิ่งตัวเลขน0อยความเปQนอันตรายยิ่ง
มาก) และแสดงข0อมูลรูปสัญลักษณ�ความเปQนอันตราย (pictogram) คําสัญญาณ (signal word) 
ข0อความแสดงความเปQนอันตราย (hazard statement) เช!น H225 และข0อควรปฏิบัติเพ่ือป8องกัน
อันตราย (precautionary statement) เช!น P210 ของสารเคมีซ่ึงจะต0องเหมือนกับข0อมูลท่ีแสดงอยู!
บนฉลากขวดสารเคมีตามระบบ GHS นอกจากนี้ อาจแสดงข0อมูลความเปQนอันตรายอ่ืน ๆ ของ
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สารเคมีท่ีไม!ได0จัดอยู!ในประเภทความเปQนอันตรายตามระบบ GHS เช!น ความเปQนอันตรายจากการ
ระเบิดของผงฝุuน (dust explosion hazard) เปQนต0น 

3. ส!วนประกอบและข0อมูลเก่ียวกับส!วนผสม (composition/information on 
ingredients) ระบุข0อมูลของสารเคมีอันตรายทุกชนิดท่ีเปQนส!วนประกอบในผลิตภัณฑ� ซ่ึงจะ
ประกอบด0วยชื่อสารเคมี รหัสประจําตัวสารเคมี (เช!น CAS-No. (Chemical Abstract Service), EC 
no., Index no.10 เปQนต0น) ประเภทความเปQนอันตราย (classification) และความเข0มข0นของ
สารเคมี ตัวอย!างเช!น สารละลาย n-butyl lithium มีตัวทําละลายเปQนไซโคลเฮกเซน ดังนั้นจึงมี
ข0อมูลท้ัง n-butyl lithium และไซโคลเฮกเซน 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) แสดงข0อมูลมาตรการปฐมพยาบาลตาม
ลักษณะและช!องทางการได0รับสารเข0าสู!ร!างกาย ได0แก! กรณีสัมผัสสารเคมีโดยการสูดดม สัมผัสทาง
ผิวหนัง ดวงตา หรือกลืนสารเคมี และข0อมูลอาการหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากได0รับสัมผัส
สารเคมีท้ังในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ท้ังนี้ข0อมูลเก่ียวกับอาการหรือผลกระทบจากการได0รับสัมผัส
ในบาง SDS จะอ0างถึงหรือแสดงอยู!หัวข0อท่ี 2 ข0อมูลระบุความเปQนอันตราย และ/หรือ หัวข0อท่ี 11 
ข0อมูลด0านพิษวิทยา 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures) แสดงข0อมูลชนิดของวัสดุดับเพลิงท่ี
เหมาะสม อันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม0ของสารเคมีอุปกรณ�ท่ีใช0ในการป8องกันภัยและคําแนะนํา
อ่ืน ๆ ในการดับเพลิงสําหรับนักผจญเพลิง 

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหลของสารเคมี (accidental release measures) ระบุ
คําแนะนําในการจัดการสารเคมีท่ีหกรั่วไหล ได0แก! แนวทางการป8องกันอันตรายจากสารเคมี การใช0
อุปกรณ�ป8องกันภัยส!วนบุคคล การดําเนินการเพ่ือไม!ให0เกิดผลกระทบต!อสิ่งแวดล0อม และแนวทาง
ปฏิบัติในการเก็บและทําความสะอาดหลังเกิดการหกรั่วไหล 

7. ข0อปฏิบัติในการใช0และการเก็บรักษา (handling and storage) ให0คําแนะนําในการใช0
งานและการจัดเก็บสารเคมีอย!างปลอดภัย เช!น สภาวะท่ีเหมาะสมในการใช0งานและจัดเก็บ ข0อควร
ระวังในการเก็บรักษา เปQนต0น 

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป8องกันภัยส!วนบุคคล (exposure controls/personal 
protection) แสดงข0อมูลเก่ียวกับมาตรการควบคุมการรับสัมผัสสารเคมีเข0าสู!ร!างกาย ได0แก!การระบุ
ค!าขีดจํากัดท่ียอมให0ผู0ปฏิบัติงานรับสัมผัสสารเคมีได0ในระหว!างทํางาน (occupational exposure 
limit values) มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช!น ระบบระบายอากาศ สภาวะแวดล0อมท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานและมาตรการป8องกันส!วนบุคคล เช!น การใช0อุปกรณ�ป8องกันดวงตา ผิวหนัง ร!างกาย 
ระบบทางเดินหายใจ เปQนต0น 

9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ (physical and chemical properties) ประกอบด0วย 
ข0อมูลท่ัวไป เช!นสถานะของสารเคมี กลิ่น เปQนต0น ข0อมูลท่ีสําคัญต!อสุขภาพความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล0อม เช!น ความเปQนกรด-ด!าง (pH) จุดเดือด/ช!วงการเดือด จุดวาบไฟ ความไวไฟ สมบัติการ

Page 18 of 40



19 

 

ระเบิด ความดันไอ อัตราการระเหย เปQนต0น และข0อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเปQนตัวแปรเก่ียวกับความปลอดภัย 
เช!น การผสมกันได0 (miscibility) จุดหลอมเหลว/ช!วงการหลอมเหลว อุณหภูมิท่ีทําให0เกิดการติดไฟ 
เปQนต0น 

10. ความเสถียรและความไวต!อการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) ระบุถึงความไว
ในการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมี ความเสถียรทางเคมี ความเปQนไปได0ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย 
สภาวะท่ีควรหลีกเลี่ยง เช!น ความร0อน แสง ประกายไฟ เปQนต0น สารท่ีไม!เข0ากัน (incompatible 
material) และผลิตภัณฑ�/สารอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว 

11. ข0อมูลด0านพิษวิทยา (toxicological information) ระบุข0อมูลด0านพิษวิทยาของสารเคมี
ท่ีได0จากการค0นคว0าและการทดลองทางวิทยาศาสตร� เช!น ระดับความเปQนพิษเฉียบพลัน (เช!น ค!า 
LD50 11) การระคายเคืองต!อผิวหนังและดวงตา การก!อมะเร็ง (carcinogenicity) การก!อการกลาย
พันธุ� (mutagenicity) การเปQนพิษต!อระบบสืบพันธุ� (reproductive toxicity) การเปQนพิษต!ออวัยวะ
เป8าหมายอย!างเจาะจง (specific target organ toxicity, STOT) อันตรายจากการสําลัก 
(aspiration hazard) เปQนต0น และผลกระทบต!อสุขภาพหรืออาการท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือได0รับสัมผัสสาร 

12. ข0อมูลเชิงนิเวศน� (ecological information) ระบุความเปQนพิษต!อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล0อมท้ังในดินและน้ําแสดงแนวโน0มการสะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล0อม (bioaccumulative 
potential) 

13. มาตรการการกําจัด (disposal considerations) ระบุวิธีการกําจัดหรือจัดการของเสีย
จากสารเคมีและภาชนะบรรจุ 

14. ข0อมูลการขนส!ง (transport information) แสดงข0อมูลท่ีจําเปQนสําหรับใช0ในการขนส!ง
ตามระบบของ UN  

15. ข0อมูลเก่ียวกับกฎข0อบังคับ (regulatory information) แสดงข0อมูลกฏหมายและ
ข0อบังคับต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับสารเคมี 

16. ข0อมูลอ่ืน (other information) แสดงข0อมูลขยายความหรือคําอธิบายรายละเอียด
เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เช!นความหมายของคําย!อต!าง ๆ ท่ีพบใน SDS วันท่ีหรือครั้งท่ีของการปรับปรุง SDS 
เปQนต0น 

 
2.3 ข�อกําหนด แนวปฏิบัติในการเคล่ือนย�ายสารเคมี 

 ก!อนเคลื่อนย0ายหรือแบ!งถ!ายสารเคมีให0ศึกษา SDS ของสารเคมีท่ีเก่ียวข0อง ใช0อุปกรณ�
ป8องกันส!วนบุคคลตามคําแนะนํา และเตรียมอุปกรณ�ทําความสะอาดท่ีสามารถหยิบใช0ได0ทันทีเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉินข0อแนะนําในการเคลื่อนย0ายสารเคมี 

1.ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีก!อนเคลื่อนย0ายหากภาชนะเสื่อมสภาพให0ถ!ายสารเคมีลงใน
ภาชนะใหม!ท่ีเหมาะสม แล0วทําลายภาชนะเก!าท้ิง 

2. ไม!เคลื่อนย0ายสารเคมีท่ีเข0ากันไม!ได0พร0อมกัน 
3.ห0ามจับขวดสารเคมีท่ีคอขวดหรือหิ้วท่ีหูด0วยมือข0างเดียว 
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4.การเคลื่อนย0ายขวดสารเคมีภายในห0องปฏิบัติการ ให0ใช0มือข0างหนึ่งจับท่ีคอขวดและมืออีก
ข0างรองท่ีก0นขวดหรือใช0ภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมบรรจุขวดสารเคมี  

5.การเคลื่อนย0ายขวดสารเคมีนอกห0องฏิบัติการ ต0องใช0ภาชนะรองรับท่ีแข็งแรงและ
เหมาะสม 

- ถังสแตนเลส สําหรับสารเคมีท่ีไม!กัดกร!อน เช!น ตัวทําละลายอินทรีย� 
- ถังพลาสติกสําหรับสารเคมีกัดกร!อน เช!น กรด 

6.การเคลื่อนย0ายขวดสารเคมีจํานวนมาก ให0ปฏิบัติดังนี้ 
- ห0ามวางขวดสารเคมีบนรถเข็นโดยตรง 
- ใช0ภาชนะรองรับและวัสดุกันกระแทกท่ีเหมาะสม 
- ใช0รถเข็นสารเคมีท่ีมีท่ีก้ัน โดยท่ีก้ันควรสูงอย!างน0อยครึ่งหนึ่งของความสูงของขวด

สารเคมี 
 
การเคล่ือนย�ายสารเคมี ( Chemical transportation) 

การเคลื่อนย0ายสารเคมีภายในห0องปฏิบัติการ ควรมีข0อปฏิบัติดังนี้ 
1. ผู0ท่ีทําการเคลื่อนย0ายสารเคมีต0องสวมถุงมือ แว!นตานิรภัย เสื้อคลุมปฏิบัติการ(เสื้อกาวน�)และ

อุปกรณ�ป8องกันส!วนบุคคลท่ีจําเปQนอ่ืนๆ สําหรับการเคลื่อนย0ายสารเคมีป<ดฝาภาชนะท่ีบรรจุสารเคมี
ให0สนิทขณะเคลื่อนย0ายหากจําเปQนอาจผนึกด0วยแผ!นพาราฟ<ล�ม(รูปท่ี1) 

 
รูปท่ี1 การใช0แผ!นพาราฟ<ล�มป<ดฝาภาชนะ 
(ท่ีมา :https://dg.lnwfile.com/_/dg/_raw/my/a2/fq.png สืบค0นวัน ท่ี 
17 พฤษภาคม 2564) 

2. ใช0ถังยางท่ีทนต!อการกัดกร!อนและละลายในการเคลื่อนย0ายสารพวกกรดและตัวทําละลาย 
3. ใช0รถเข็นในการเคลื่อนย0ายสารเคมีครั้งละหลายๆ ขวดภายในห0องปฏิบัติการ โดยรถเข็นมี

แนวก้ันท่ีสูงเพียงพอในการก้ันขวดสารเคมี (รูปท่ี 2) 
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รูปท่ี 2 รถเข็นท่ีเคลื่อนย0ายสารเคมี 

(ท่ีมา : เข0าถึงได0จาก https://cc.lnwfile.com/gm2b27.pngสืบค0นวันท่ี 17
พฤษภาคม 2564) 

4. ใช0ภาชนะรองรับ (secondary container) ในการเคลื่อนย0ายสารเคมี โดยต0องเปQนภาชนะท่ี
ไม!แตกหักง!าย ทํามาจากยาง เหล็ก หรือพลาสติก ท่ีสามารถบรรจุขวดสารเคมีได0(รูปท่ี 3) 

 
รูปท่ี 3 ภาชนะรองรับท่ีเปQนพลาสติก 
(เข0าถึงได0จาก https://www.calpaclab.com/secondary-liquid-waste-container-
for-nalgene-10-liter-bottle/sc-83b สืบค0นวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564) 
 

5. เคลื่อนย0ายสารเคมีพวกของเหลวไวไฟในภาชนะท่ีทนต!อแรงดัน 
6. ดูแลและเฝ8าระวังสารเคมีท่ีเคลื่อนย0ายอย!างเคร!งครัด 
7. เคลื่อนย0ายสารท่ีเข0ากันไม!ได0ในภาชนะรองรับ (secondary container) ท่ีแยกกัน 

 
การเคลื่อนย0ายสารเคมีภายนอกห0องปฏิบัติการ ควรมีข0อปฏิบัติดังนี้ 

1. มีการติดฉลากสารเคมี วัสดุอุปกรณ�ชัดเจนและถูกต0องก!อนการเคลื่อนย0าย 
2. ภาชนะท่ีใช0เคลื่อนย0ายวางในภาชนะรองรับท่ีม่ันคงปลอดภัย และไม!แตกหักง!าย 
3. รถเข็นท่ีใช0ในการเคลื่อนย0ายมีแนวก้ันท่ีสูงเพียงพอในการก้ันขวดสารเคมี 
4. เคลื่อนย0ายสารท่ีเข0ากันไม!ได0ในภาชนะรองรับท่ีแยกกัน 
5. ใช0ลิฟท�ขนของในการเคลื่อนย0ายสารเคมีและวัตถุอันตรายระหว!างชั้น หลีกเลี่ยงการใช0ลิฟท�

ท่ัวไป 
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6. มีตัวดูดซับสารเคมีระหว!างขวดขณะเคลื่อนย0ายสาร  
7. มีวัสดุกันกระแทกระหว!างขวดขณะเคลื่อนย0าย 

 

 
 

รูปท่ี 4 ตัวอย!างตัวดูดซับสารเคมีและวัสดุกันกระแทกท่ีใช0ในการก้ันระหว!างขวดสารเคมีขณะ
เคลื่อนย0าย 

(เข0าถึงได0จากhttp://esprel.labsafety.nrct.go.th/content.asp?ID=298สืบค0นวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2564) 
 
 
ข�อแนะนําในการแบ4งถ4ายสารเคมี 

1.ทําในตู0ดูดควัน 
2.ห0ามเทสารไวไฟใกล0แหล!งกําเนิดไฟ หรือแหล!งความร0อน 
3.ใช0กรวยในการเทสารจากขวดบรรจุสู!ภาชนะปากแคบ บีกเกอร�หรือภาชนะอ่ืนท่ีเหมาะสม 

 
ข�อแนะนําในการเคล่ือนย�ายถังแกAส 

1. ป<ดฝาครอบวาล�วให0แน!นก!อนเคลื่อนย0าย 
2. หากเคลื่อนย0ายภายในห0องปฏิบัติการ ให0ใช0วิธีหมุนก0นถังในแนวต้ัง 
3. หากเคลื่อนย0ายออกนอกห0องปฏิบัติการ ต0องใช0รถเข็นถังแกiสท่ีมีสายรัดโดยเฉพาะ 
4. หากจําเปQนต0องใช0ลิฟต�โดยสารเคลื่อนย0ายต0องแสดงป8ายห0ามผู0โดยสารเข0าลิฟต�ในระหว!างการ

ขนย0าย 
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สัญลักษณ�แสดงอันตรายของสารเคมี 

ความเปWนอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS 

GHS (Globally Harmonized System for Classification and labeling of 
Chemicals) เปQนระบบการจัดกลุ!มสารเคมี การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดบนเอกสาร
ข0อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) เพ่ือให0แต!ละประเทศสามารถสื่อสารและเข0าใจ
ข0อมูลท่ีเก่ียวข0องกับอันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะช!วยลดความซํ้าซ0อนและ
ค!าใช0จ!ายในการทดสอบและประเมินสารเคมี ตลอดจนสร0างความเชื่อม่ันว!าการใช0สารเคมีแต!ละ
ประเภทจะถูกต0องตามวัตถุประสงค� โดยไม!เกิดผลเสียหรืออันตรายต!อสุขภาพมนุษย�และสิ่งแวดล0อม
แต!อย!างใด 

 สาระสําคัญของ GHS 

1. จุดมุ!งหมายของระบบ 
 

1.1 เพ่ือยกระดับการป8องกันอันตรายต!อคนและสิ่งแวดล0อม โดยจัดให0มีระบบท่ีเข0าใจได0ง!ายใน
การสื่อสารข0อมูลและอันตรายของสารเคมี 

1.2 มีแนวทางให0กับประเทศท่ียังไม!มีระบบการจัดกลุ!มสารเคมีและการติดฉลาก 
1.3 ลดความซํ้าซ0อนของการทดสอบและการประเมินสารเคมี 
1.4 อํานวยความสะดวกในด0านการค0าระหว!างประเทศ สําหรับสารเคมีท่ีได0ประเมินและจําแนก

แล0วตามหลักเกณฑ�พ้ืนฐานระหว!างประเทศ 
 

2. หลักการของระบบ GHS มีดังนี้ 
 

2.1 ระดับการปกป8องสุขภาพและสิ่งแวดล0อมจะต0องไม!ลดลงไปจากระบบท่ีใช0อยู!เดิม 
2.2 การจัดกลุ!มอันตรายของผลิตภัณฑ�เคมีจะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตัวเท!านั้น (ผลิตภัณฑ� 

รวมถึงสารประกอบ สารผสม สารละลาย) 
2.3 การจัดกลุ!มอันตรายและการสื่อข0อมูลอันตรายต0องมีพ้ืนฐานและเชื่อมโยงสอดคล0องกัน 
2.4 คํานึงถึงการจัดกลุ!มและการสื่อข0อมูลอันตรายท่ีมีอยู!เดิม 
2.5 ระบบเดิมจะต0องเปลี่ยนแปลงและดําเนินการให0เปQนมาตรฐานเดียวกัน 
2.6 เครื่องมือต!าง ๆ ท่ีใช0ในการสื่อข0อมูลอันตรายจะต0องทําให0เข0าใจได0ง!าย 
2.7 การจัดกลุ!มอันตรายในระบบใหม!ต0องยอมรับข0อมูลท่ีเชื่อถือได0ท่ีมีอยู!เดิม 
2.8 การปกป8องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล0อมจะต0องคํานึงถึงการปกป8องความลับทาง

ธุรกิจด0วย 
 

3. ขอบเขตของระบบ GHS จะครอบคลุมถึง สารเคมี สารผสม รวมถึงสารเคมีท่ีอยู!ในกระบวนการ
ผลิต โดยหลักเกณฑ�ของระบบมีดังนี้ 
 

3.1 หลักเกณฑ�ในการจัดจําแนกความเสี่ยงจะข้ึนอยู!กับหลักการ 3 ข0อ คือ 
  ความเสี่ยงและอันตรายทางกายภาพ จากการระเบิด กiาซไวไฟ ของเหลวท่ีถูกอัดในภาชนะกับ

กiาซ (aerosols) ท่ีอาจติดไฟ เปQนต0น 
ความเสี่ยงและอันตรายต!อสุขอนามัยและสภาวะแวดล0อม เช!น อาการเปQนพิษรุนแรง ความ
ระคายเคืองต!อผิวหนังหรือดวงตา และการซาบซึมเข0าสู!แหล!งน้ําธรรมชาติ 
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ส!วนผสมของสารในกระบวนการผลิตท่ีมีคุณสมบัติทําให0เกิดอันตรายต!อสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล0อม 

3.2 การสื่อข0อมูลความเสี่ยงตามวิธี ดังนี้ 
  3.2.1 คําเตือนและข0อความท่ีชี้ระดับความรุนแรงของอันตราย เช!น "Danger” หรือ 

“Warning” สําหรับกรณีท่ีต0องการเน0นอันตรายหรือแบ!งแยกระหว!างระดับอันตราย 
3.2.2 ชื่อผู0ผลิตหรือผู0จัดจําหน!าย และสถานท่ีท่ีติดต!อได0o 
3.2.3 ชื่อสารเคมี หรือในกรณีสารผสมให0ระบุสารเคมีองค�ประกอบท่ีมีอันตรายสูง 
3.2.4 การติดฉลากท่ีแสดงรูปภาพหรือสัญลักษณ� เครื่องหมาย คําเตือน ข0อควรระวัง และ

ส!วนผสม ซ่ึงคําเตือนจะแตกต!างกันระหว!างข้ันขนส!งและสินค0าข้ันสุดท0าย กล!าวคือ 
  - การให0ข0อมูลในข้ันการขนส!งให0ใช0เครื่องหมายรูปภาพ ดังต!อไปนี้ ท่ีสามารถนํามา ใช0

ปฏิบัติกับกรณีอ่ืน (เช!น สถานท่ีทํางาน) โดยผ!านความเห็นชอบจากหน!วยงาน
รับผิดชอบ 
- ในขณะท่ีการเตือนภัยในกระบวนการอ่ืนต0องใช0เครื่องหมายเปQนรูปภาพ GHS 
Pictograms 

  อย!างไรก็ตาม ถ0ามีการใช0เครื่องหมายรูปภาพข้ันขนส!งแล0วไม!จําเปQนต0องมีการใช0
เครื่องหมายรูปภาพ GHS อีก 

3.2.5 การจัดทําเอกสารแสดงความปลอดภัยของวัสดุ (material safety data sheet) และ
ความปลอดภัยสินค0า (safety data sheet) จะมีอยู! 16 ส!วนด0วยกัน ได0แก! ชื่อสาร 
ชื่อผู0ผลิตหรือผู0จําหน!ายและสถานท่ีติดต!อ ส!วนประกอบ อันตราย การปฐมพยาบาล 
มาตรการผจญเพลิง มาตรการจัดการสารหกรั่วไหล การเคลื่อนย0าย การจัดเก็บ การ
คุ0มครองอันตรายส!วนบุคคล คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เสถียรภาพและ
ความว!องไวในการเกิดปฏิกิริยา พิษวิทยา นิเวศวิทยา การกําจัด การขนส!ง 
กฎระเบียบข0อบังคับ และข0อมูลอ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี3 ตารางสัญลักษณ�แสดงความเปQนอันตรายของสารเคมี (Hazard pictogram) ตามระบบ
สากล GHSจําแนกตามประเภทความเปQนอันตราย 

 

รูปสัญลักษณ�แสดงความเปWน
อันตราย 

ประเภทความเปWนอันตราย 

 สารไวไฟ 
สารท่ีทําปฏิกิริยาได0เอง 
สารท่ีลุกติดไฟได0เองในอากาศ 
สารท่ีสัมผัสน้ําแล0วให0กiาซไวไฟ 
สารท่ีเกิดความร0อนได0เอง 
สารเพอร�ออกไซด�อินทรีย� 

 

 

 

 

 

 

 

สารออกซิไดส� 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุระเบิด 
สารเพอร�ออกไซด�อินทรีย�(ท่ีอาจระเบิดได0เม่ือได0รับความร0อน) 
สารท่ีทําปฏิกิริยาได0เอง (ท่ีอาจระเบิดได0เม่ือได0รับความร0อน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กiาซภายใต0ความดัน 

 สารกัดกร!อนโลหะ 
การทําลายดวงตาอย!างรุนแรง 
การกัดกร!อนผิวหนัง 
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ตารางท่ี3 ตารางสัญลักษณ�แสดงความเปQนอันตรายของสารเคมี (Hazard pictogram) ตามระบบ
สากล GHSจําแนกตามประเภทความเปQนอันตราย (ต!อ) 

 
 
 
 

รูปสัญลักษณ�แสดงความเปWน
อันตราย 

ประเภทความเปWนอันตราย 

 ความเปQนพิษเฉียบพลัน (ประเภทย!อย 1และ 2 เปQนอันตรายถึง
ตายได0และประเภทย!อย 3 เปQนพิษ) 

 

 

 

 

 

การก!อมะเร็ง 
การทําให0ไวต!อการกระตุ0นอาการแพ0ต!อระบบทางเดินหายใจ 
การก!อให0เกิดการกลายพันธุ�ของเซลล�สืบพันธุ� 
คว าม เปQ น พิษต! ออวั ย วะ เป8 าหมายอย! า ง เฉพาะ เจาะจ ง 
จากการสัมผัสครั้งเดียว 
ความเปQนพิษต!อระบบอวัยวะเป8าหมายอย!างเฉพาะเจาะจง 
จากการรับสัมผัสซํ้า 
ความเปQนอันตรายจากการสําลัก 
ความเปQนพิษต!อระบบสืบพันธุ� 

 ความเปQนพิษเฉียบพลัน (ประเภทย!อย 4เปQนอันตราย) 
การทําให0ไวต!อการกระตุ0นอาการแพ0ต!อผิวหนัง 
การระคายเคืองต!อผิวหนัง 
การระคายเคืองต!อดวงตา 
การระคายเคืองต!อระบบทางเดินหายใจ 
หรืออาจทําให0ง!วงซึมมึนงง 
ความเปQนอันตรายต!อโอโซนในชั้นบรรยากาศ 

 

 

 

ความเปQนอันตรายเฉียบพลันต!อสิ่งแวดล0อมในน้ํา 
ความเปQนอันตรายระยะยาวต!อสิ่งแวดล0อมในน้ํา 
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ข�อปฏิบัติเก่ียวกับการใช�สารเคมี 
 
ข�อกําหนด แนวปฏิบัติในการจัดเก็บสารเคมี 

การเก็บสารเคมีทุกชนิดมีหลักการท่ัวไป ดังนี้ 
1. สถานท่ีเก็บสารควรเปQนสถานท่ีป<ดมิดชิด อยู!ภายนอกอาคาร ฝาผนังควรทําด0วยสารทนไฟ 

(กันไฟ) ป<ดล็อคได0และมีป8ายบอกอย!างชัดเจนว!า “สถานท่ีเก็บสารเคมี” 
2. ภายในสถานท่ีเก็บสารเคมีควรมีอากาศเย็นและแห0ง มีระบบถ!ายเทอากาศท่ีดี และแดด

ส!องไม!ถึง 
3. ชั้นวางสารเคมีภายในสถานท่ีเก็บสารเคมีต0องม่ันคง แข็งแรง ไม!มีการสั่นสะเทือน 
4. ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมี ต0องมีป8ายชื่อท่ีทนทานติดอยู!พร0อมท้ังบอกอันตรายและข0อควร

ระวังต!าง ๆ  
5. ภาชนะท่ีใส!ต0องทนทานต!อความดัน การสึกกร!อนและแรงกระแทกจากภายนอก ควรมี

ภาชนะสํารอง ในกรณีท่ีเกิดการแตกหรือภาชนะรั่วจะได0เปลี่ยนได0ทันที 
6. ภาชนะเก็บสารท่ีใหญ!และหนักไม!ควรเก็บในท่ีสูงเพ่ือจะได0สะดวกในการหยิบใช0 
7. ขวดไม!ควรวางบนพ้ืนโดยตรง หรือไม!ควรวางช0อนบนขวดอ่ืนๆ และมีระยะห!างกัน

พอสมควรระหว!างชั้นท่ีเก็บสารไม!ควรวางสารตรงทางแคบ หรือใกล0ประตูหรือหน0าต!าง 
8. ควรเก็บสารตามลําดับการเข0ามาก!อนหลัง และต0องใช0ก!อนหมดอายุ ถ0าหมดอายุแล0วต0อง

ทําลายทันที ห0ามใช0โดยเด็ดขาด 
9. ควรแยกเก็บสารเคมีในปริมาณน0อยๆ โดยใช0ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก บริเวณท่ีเก็บสารควร

รักษาความสะอาดและให0มีความเปQนระเบียบเรียบร0อยอย!างสมํ่าเสมอ และมีการจัดเรียงอย!างมีระบบ 
10. ต0องมีอุปกรณ�ดับเพลิง อุปกรณ�ป8องกันภัย และเครื่องปฐมพยาบาลพร0อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยท่ัวไป เม่ือทราบคุณสมบัติของสารแล0วก็สามารถกําหนดได0ว!าจะเปQนสารอย!างไร ตัวอย!างเช!น 
ของเหลวท่ีมีจุดเยือกแข็งตํ่าๆ จะต0องเก็บท่ีอุณหภูมิสูงกว!านั้น เพราะเม่ือสารนั้นแข็งตัวปริมาตรจะ
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจจะทําให0ขวดแตกได0 และท่ีอันตรายมากคือสารบางประเภทต0องใช0ตัวยับยั้ง (inhibitor) 
ใส!ไว0เพ่ือป8องกันไม!ให0สารนั้นระเบิด ถ0าสารแข็งตัวแยกตัวจากตัวยับยั้งมาเปQนสารบริสุทธิ์ เม่ือสารนั้น
หลอมเหลวอีกครั้งหนึ่งจะเกิดระเบิดได0 เช!น acrylic acid นอกจากการพิจารณาเก็บสารเคมีตาม
ความไวในปฏิกิริยาแล0ว ยังต0องพิจารณาถึงการเข0ากันไม!ได0ของสารเคมี เช!น galcial acetic acid 
เปQนสารเคมีท่ีจุดติดไฟและระเบิดได0เม่ือถูกสัมผัสกับ oxidizing acid เช!น nitric acid, perchloric 
acid หรือ sulfuric acid เข0มข0น เพราะฉะนั้นควรเก็บ acetic acid ให0ห!างจาก oxidizers ไม!ใช!กรด
เหมือนกันจะเก็บด0วยกันได0มีสารเคมีหลายประเภทท่ีเราต0องเอาใจใส!เปQนพิเศษ ได0แก! 

- กรด (acid) ด!าง (bases) 
- สารไวไฟ (flammables) 
- ออกซิไดส�เซอร� (oxidizers) 
- สารท่ีไวต!อน้ํา (water reactive chemicals)  
- สารไพโรฟอริก (pyrophoric substances) 
- สารท่ีไวต!อแสง (light-sensitive chemicals) 
- สารท่ีจะเกิดเปอร�ออกไซด�ได0 (peroxidizable compounds) 
- และสารเปQนพิษ (toxic compounds) เปQนต0น 

Page 27 of 40



28 

 

การจัดเก็บสารแต4ละประเภทเพ่ือความปลอดภัยตามคุณสมบัติของสารประเภทนั้นๆ 
 
สารไวไฟ (flammable materials) 

การลุกไหม0เกิดข้ึนระหว!างออกซิเจนและเชื้อเพลิงในรูปท่ีเปQนไอ หรือละอองเล็กๆ ดังนั้น สาร
ท่ีระเหยได0ง!ายมีความดันไอสูงจะติดไฟได0ง!าย ละอองหรือฝุuนของสารเคมีท่ีไวไฟก็สามารถลุกติดไฟได0
ง!ายพอๆกับสารท่ีเปQนกiาซหรือไอ สารท่ีลุกติดไฟได0ง!ายในสภาพอุณหภูมิและความดันปกติ จะถือว!า
เปQนสารไวไฟ ตัวอย!างของสารเหล!านี้ ได0แก! ผงละเอียดของโลหะไฮโดรของโบรอน ฟอสฟอรัส 
ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว!า 30 องศาเซลเซียส  และกiาซไวไฟต!างๆควรมีการจัดเก็บ ดังนี้ 

- เก็บในท่ีเย็นอากาศถ!ายเทได0 และอยู!ห!างจากแหล!งจุดติดไฟ เช!น ความร0อน ประกายไฟ
หรือเปลวไฟ 
- เก็บไว0ในภาชนะท่ีปลอดภัย หรือตู0เก็บสารไวไฟซ่ึงตรวจสอบดูแล0วว!าปลอดภัย ภาชนะท่ี
เก็บต0องมีฝาป<ดแน!นไม!ให0อากาศเข0าได0 
- เก็บแยกจากสารพวก oxidizers สารท่ีลุกติดไฟเองได0 สารท่ีระเบิดได0และสารท่ีทําปฏิกิริยา
กับอากาศหรือความชื้นและให0ความร0อนออกมาเปQนจํานวนมาก 
- มีป8ายห0ามสูบบุหรี่ หรือห0ามจุดไม0ขีดไฟ 
- พ้ืนท่ีนั้นควรต!อสายไฟลงในดินเพ่ือลดไฟฟ8าสถิตย�ท่ีอาจเกิดข้ึนได0 

 
สารท่ีเข�ากันไม4ได� (incompatible materials) 
 สารท่ีเข0ากันไม!ได0 คือ สารท่ีเม่ือมาใกล0กันจะทําปฏิกิริยากันอย!างรุนแรง เกิดการระเบิด เกิด
ความร0อนหรือให0กiาซพิษออกมาได0 สารพวกนี้จะต0องเก็บแยกต!างหากห!างจากกันมากท่ีสุด เช!น การ
เก็บสารท่ีไวต!อน้ํา  

- ต0องเก็บในท่ีอากาศเย็นและแห0ง ห!างไกลจากน้ํา 
- เตรียมเครื่องดับเพลิง class D ไว0ในกรณีเกิดไฟไหม0oxidizers  
- เก็บห!างจากเชื้อเพลิง และวัสดุติดไฟได0 
- เก็บห!างจาก reducing agents เช!น zinc, alkaline metal หรือ formic acid 

 
อันตรายจากพิษของสาร (toxic hazards) 
 สารเปQนพิษ (toxic chemicals) คือ สารซ่ึงจะเปQนอันตรายต!อสิ่งมีชีวิตไม!ว!าจะอยู!ในสภาวะ
ใดๆ ซ่ึงท้ังนี้จะรวมถึงสารกัมมันตรังสี (radioactive) ด0วยการเก็บควรกระทํา ดังนี้ 

- ภาชนะต0องป<ดฝาสนิท อากาศเข0าไม!ได0 
- ห!างจากแหล!งจุดติดไฟ 
- ต0องมีการตรวจสอบอย!างสมํ่าเสมอ ท้ังภาชนะท่ีเก็บและบริเวณท่ีเก็บสารนั้นๆ 
- สารท่ีไวต!อแสง ต0องเก็บไว0ในขวดสีชา ในสถานท่ีเย็น แห0งและมืด 

 
สารกัดกร4อน (corrosive materials) 
 สารกัดกร!อนจะรวมถึง กรด acid anhydride และ ด!าง สารพวกนี้มักจะทําลายภาชนะท่ี
บรรจุและออกมายังบรรยากาศภายนอกได0 บางชนิดระเหยได0บางชนิดทําปฏิกิริยารุนแรงกับ
ความชื้น  การเก็บควรกระทํา ดังนี้ 
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- เก็บในท่ีเย็น แต!ต0องสูงกว!าจุดเยือกแข็ง 
- ต0องใช0ถุงมือ สวมแว!นตา ฯลฯ เม่ือใช0สารประเภทนี้ 
- ต0องเก็บกรดแยกห!างจากโลหะท่ีไวในการทําปฏิกิริยา เช!น sodium, potassium และ 
magnesium เปQนต0น 
- ด!างต0องแยกเก็บจากกรดและสารอ่ืนๆ ท่ีไวต!อการทําปฏิกิริยา 

 
สารระเบิดได� (explosives) 
 คือสารซ่ึงท่ีอุณหภูมิหนึ่งๆจะเกิดการ decompose อย!างรวดเร็ว เม่ือเกิดการสั่นสะเทือน
หรือเกิดปฏิกิริยารุนแรง จะให0กiาซออกมาจํานวนมาก รวมท้ังความร0อนด0วย ซ่ึงทําให0อากาศรอบๆ ตัว
เกิดการขยายตัวอย!างรวดเร็ว เปQนผลให0เกิดการระเบิดข้ึนได0สิ่งท่ีมีผลต!อสารท่ีระเบิดได0 คือ ความร0อน
หรือเย็นจัดๆ อากาศแห0ง หรือข้ึนอยู!ในการเก็บ ความไม!ระมัดระวังในการ handle ระยะเวลาในการ
เก็บ ระยะเวลาท่ีเอาออกมาจากภาชนะเริ่มแรกก!อนใช0การเก็บควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- เก็บห!างจากอาคารอ่ืนๆ 
- มีการลiอคอย!างแน!นหนา 
- ไม!ควรเก็บในท่ีมีเชื้อเพลิง หรือสารท่ีติดไฟได0ง!าย 
- ต0องห!างเปลวไฟอย!างน0อย 20 ฟุต 
- ไม!ควรมีชนวนระเบิด (detonators), เครื่องมือและสารอ่ืนๆอยู!ด0วย 
- ไม!ควรซ0อนกันเกิน 6 ฟุต 
- ต0องเคลื่อนย0ายด0วยความระมัดระวัง 
- ห0ามไม!ให0ผู0อ่ืนเข0าไปในท่ีเก็บสารได0 

 
ลักษณะโกดังเก็บสารเคมี 
 สถานท่ีตั้ง 

- สถานท่ีเก็บสารเคมีท่ีดี ควรอยู!ห!างจากบริเวณท่ีมีประชาชนอยู!หนาแน!น ห!างไกลจากแหล!ง
น้ําด่ืม ห!างไกลจากบริเวณท่ีน้ําท!วมถึง และห!างไกลจากแหล!งอันตรายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดจาก
ภายนอกโกดัง 
- สถานท่ีตั้งโกดัง ควรมีเส0นทางท่ีสะดวกแก!การขนส!ง และการจัดการ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต!างๆ 
- มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย!างเพียงพอ เช!น ระบบจ!ายไฟฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง 
 
บริเวณโดยรอบ 
-อาณาเขตบริเวณโดยรอบท่ีตั้งต0องมีกําแพงหรือรั้วก้ันท่ีอยู!ในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรงและ
สามารถบํารุงรักษาให0ดีอยู!เสมอ 
- มีพ้ืนท่ีว!างบริเวณแนวกําแพงหรือรั้ว สําหรับแยกเก็บสารเคมีท่ีหก รั่วไหลและเพ่ือให0การ
ปฏิบัติงานในการบรรเทาอันตรายจากสารเคมีท่ีหกรั่วไหลได0 
- มียามรักษาการณ�ตรวจตราในเวลากลางคืนและจัดหาอุปกรณ�เพ่ือความปลอดภัยไว0 เช!น 
ไฟสําหรับส!องรอบบริเวณ แปลงสิ่งปลูกสร0าง 
- แปลนสิ่งปลูกสร0างต0องออกแบบให0สามารถแยกเก็บสารท่ีเข0ากันไม!ได0 โดยการใช0อาคาร
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แยกจากกัน การใช0ผนังกันไฟ หรือการป8องกันอ่ืนๆ เช!น ออกแบบให0มีพ้ืนท่ีว!างเพียงพอท่ี
สามารถเคลื่อนย0าย ขนถ!ายสารเคมีได0อย!างปลอดภัย 
- อาคารเก็บสารเคมีแต!ละหลังต0องมีระยะห!างระหว!างกัน 
- ทําเลท่ีตั้งและอาคาร มีการป8องกันผู0บุกรุกโดยทํารั้วก้ัน มีประตูเข0า-ออก พร0อมมาตรการ
ป8องกันการลอบวางเพลิง 

 
การออกแบบอาคารเก็บสารเคมี 
 แผนผังอาคารต0องออกแบบให0สอดคล0องกับชนิดของสารเคมีท่ีจะเก็บ ซ่ึงมีการเตรียมในเรื่อง
ทางออกฉุกเฉินอย!างเพียงพอ เนื้อท่ีและพ้ืนท่ีของอาคารเก็บสารเคมีต0องถูกจํากัด โดยแบ!งออกเปQน
ห0องๆหรือเปQนสัดส!วน เพ่ือเก็บสารอันตรายคนละประเภทและสารอันตรายประเภทท่ีไม!สามารถเก็บ
รวมกันได0อาคารต0องป<ดมิดชิด และป<ดล็อคได0 วัสดุก!อสร0างอาคารเปQนชนิดไม!ไวไฟ และโครงสร0าง
อาคารเปQนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็ก ถ0าเปQนโครงสร0างเหล็กต0องหุ0มด0วยฉนวนกันความร0อน 
 
ผนังอาคาร 
 - ผนังด0านนอกต0องสร0างอย!างแข็งแรง และควรป<ดด0วยเหล็กหรือแผ!นโลหะ เพ่ือป8องกันไฟท่ี
เกิดจากภายนอกอาคาร 
 - ผนังด0านใน ออกแบบให0เปQนกําแพงกันไฟทนไฟได0นาน 60 นาที และมีความสูงข้ึนไปเหนือ
หลังคา 1 เมตร หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีสามารถป8องกันการลุลามของไฟได0 
 - วัสดุท่ีใช0เปQนฉนวนของอาคารเปQนชนิดท่ีไม!ติดไฟ เช!น เส0นใยโลหะ หรือใยแก0ว 
 - วัสดุท่ีเหมาะสมต!อการทนไฟ และมีคุณสมบัติแข็งแกร!งทนทาน คือ คอนกรีต อิฐ หรืออิฐ
บลiอค คอนกรีตเสริมเหล็ก ควรมีความหนาอย!างน0อย 15 เซนติเมตร หรือ 6 นิ้ว และกําแพงต0องหนา
อย!างน0อย 23 เซนติเมตร หรือ 9 นิ้ว จึงสามารถทนไฟ ถ0าเปQนอิฐกลวงไม!เหมาะสมท่ีจะใช0คอนกรีต
ธรรมดา ต0องมีความหนาอย!างน0อย 30 เซนติเมตร หรือ 12 นิ้ว เพ่ือให0เกิดความแข็งแกร!งและ
ทนทาน เพ่ือให0โครงสร0างม่ันคงแข็งแรงต0องมีเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในผนังกันไฟผนังกันไฟควรเปQน
อิสระจากโครงสร0างอ่ืนๆเพ่ือป8องกันการพังทลาย เม่ือเกิดเพลิงไหม0 การเดินท!อประปา ท!อร0อยสาย 
และการวางสายไฟผนังกันไฟ ต0องวางอยู!ในทรายเพ่ือป8องกันไฟพ้ืน 
 - พ้ืนอาคารต0องไม!ดูดซับของเหลว 
 - พ้ืนอาคารต0องเรียบ ไม!ลื่น ไม!มีรอยแตกร0าว ทําความสะอาดได0ง!าย 
 - พ้ืนอาคารต0องออกแบบให0สามารถเก็บกักสารเคมีท่ีหกรั่วไหล และน้ําจากการดับเพลิงได0 
โดยวิธีการทําขอบธรณีประตูหรือขอบก้ันโดยรอบ 
 
หลังคา 
 - หลังคาต0องกันฝนได0 และออกแบบให0มีการระบายควันและความร0อนได0 ในขณะเกิดเพลิง
ไหม0 
 - วัสดุท่ีใช0ในการก!อสร0างหลังคาไม!จําเปQนต0องใช0ชนิดป8องกันไฟพิเศษ แต!ก็ไม!ควร 
ใช0ไม0 เพราะมีความเสี่ยงต!อการลุกลามของไฟ โครงสร0างท่ีรองรับหลังคาต0องทําด0วยวัสดุไม!ติดไฟ ใช0
ไม0เนื้อแข็งได0 เม่ือวัสดุท่ีใช0มุงหลังคาไม!ไวไฟ เพราะคานไม0ให0ความแข็งแกร!งโครงสร0างนานกว!าคาน
เหล็กเม่ือเกิดเพลิงไหม0 
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 - วัสดุท่ีใช0มุงหลังคาอาจเปQนวัสดุท่ีมีน้ําหนักเบาและยุบตัวได0ง!ายเม่ือเกิดเพลิงไหม0 เพ่ือช!วย
การระบายควันและความร0อนออกไปได0 แต!ถ0าหลังคาสร0างแข็งแรงต0องจัดให0มีช!องระบายอากาศ 
เพ่ือให0มีการระบายควันและความร0อนอย!างน0อย 2% ของพ้ืนท่ีหลังคา 
 - ช!องระบายอากาศต0องเป<ดไว0ถาวรและสามารถเป<ดด0วยมือ หรือเป<ดได0เองเม่ือเกิดเพลิงไหม0 
การระบายควันและความร0อนจะช!วยทําให0สามารถมองเห็นต0นตอของเพลิงและช!วยชะลอการลุกลาม
ของไฟ 
 
ประตูกันไฟ 
 ประตูกันไฟ จะประกอบด0วย 
 - ข0อลูกโซ!ชนิดหลอมละลายได0 ติดต้ังไว0เหนือของประตูด0านบน ความร0อนหรือเปลวไฟท่ีโหม
ลุกจากบริเวณท่ีเก็บสารเคมี จะส!งผ!านไปตามกําแพงกระตุ0นให0ข0อลูกโซ!ทํางาน 
 - ตุ0มถ!วง มีสายเคเบ้ิลท่ีร0อยผ!านตุ0มน้ําหนักและห0ามยึดตุ0มถ!วงให0อยู!กับท่ี รางเลื่อน 
 - ทางออกฉุกเฉินต0องทนไฟได0เช!นเดียวกับประตูกันไฟด0านในของประตูกันไฟ ต0องมี
คุณสมบัติทนไฟเหมือนผนังอาคารและสามารถป<ดได0โดยอัตโนมัติ เช!น มีข0อลูกโซ!ชนิดหลอมละลายได0 
ซ่ึงจะถูกกระตุ0นโดยอัตโนมัติจากระบบตรวจจับควันไฟและประตูจะป<ดอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม0 ข0อ
ควรระวัง ต0องมีพ้ืนท่ีว!างเพ่ือให0ป<ดประตูได0 ห0ามมีสิ่งกีดขวาง 
 
 
ทางออกฉุกเฉิน 
 - ต0องจัดให0มีทางออกฉุกเฉิน นอกเหนือจากทางเข0า-ออกปกติ การวางแผนสําหรับทางออก
ฉุกเฉิน ต0องพิจารณาอย!างถ่ีถ0วนถึงภาวะฉุกเฉินท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ต0องไม!มีผู0ใด
ติดอยู!ในอาคารเก็บสารอันตราย 
 - ทําเครื่องหมายทางออกฉุกเฉินให0เห็นชัดเจนโดยยึดหลักความปลอดภัย 
 - ทางออกฉุกเฉินต0องเป<ดออกได0ง!ายในความมืดหรือเท่ือเม่ือมีควันหนาทึบ 
 - ทางออกฉุกเฉิน สําหรับการหนีไฟจากบริเวณต!างๆ ต0องมีอย!างน0อย 2 ทิศทางการระบาย
อากาศ 
 - ต0องมีการระบายอากาศท่ีดีโดยคํานึงถึงชนิดของสารเคมีท่ีเก็บ และสภาพการทํางานท่ีน!า
พึงพอใจและปลอดภัย 
 - การระบายอากาศอย!างเพียงพอ จะเกิดข้ึนเม่ือช!องระบายอากาศอยู!ในตําแหน!งบนหลังคา 
หรือผนังอาคารในส!วนท่ีต่ําลงมาจากหลังคา และบริเวณใกล0พ้ืน 
 
 
การระบายน้ํา 
 ท!อระบายน้ําแบบเป<ดไม!เหมาะสําหรับการเก็บสารเคมีท่ีเปQนสารพิษ เพ่ือป8องกันการ
ปนเป|}อนจากสารเคมีท่ีหกรั่วไหล และน้ําจากการดับเพลิงไหลลงสู!แหล!งน้ําสาธารณะ ท!อระบายน้ํา
จากน้ําฝนต0องอยู!นอกอาคาร ท!อระบายน้ําในอาคารต0องเปQนชนิดท่ีไม!ติดไฟ 
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แสงสว4างและอุปกรณ�ไฟฟ̂า 
 - อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีมีการทํางานในเวลากลางวันและแสงสว!างจาก
ธรรมชาติเพียงพอ ไม!จําเปQนต0องติดต้ังดวงไฟ หลักการนี้เปQนท่ียอมรับและถือปฏิบัติ เพราะลด
ค!าใช0จ!าย ลดการบํารุงรักษา และลดความจําเปQนท่ีต0องติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟ8าชนิดพิเศษ แต!ถ0าสภาพการ
ทํางานท่ีแสงสว!างจากธรรมชาติไม!เพียงพอ ต0องปรับปรุงสภาพแสงสว!างโดยอาจติดต้ังแผงหลังคา
โปร!งใส 

- ในบริเวณซ่ึงต0องการแสงสว!างและอุปกรณ�อํานวยความสะดวกต!างๆ อุปกรณ�ไฟฟ8าท้ังหมด 
รวมท้ังสายไฟต0องติดต้ังให0ได0มาตรฐานและได0รับการบํารุงรักษาจากช!างไฟฟ8าผู0มีคุณวุฒิ 
- ควรหลีกเลี่ยงการติดต้ังไฟฟ8าแบบชั่วคราว แต!ถ0ามีความจําเปQนอาจติดต้ังให0ได0มาตรฐาน 

- อุปกรณ�ไฟฟ8าท้ังหมดต0องติดต้ังในตําแหน!งท่ีปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ีอาจทําให0เกิดความ
เสียหายข้ึนได0 เช!น การใช0รถฟอร�คลิฟท�ขนถ!ายสินค0าหรืออุปกรณ�ต!างๆ รวมท้ังหลีกเลี่ยงการวาง
อุปกรณ�ไฟฟ8าหรือสายไฟฟ8าบริเวณท่ีมีน้ําหรือพ้ืนท่ีเปUยก 

- อุปกรณ�ไฟฟ8าต0องต!อสายดิน และจัดเตรียมไว0อย!างเหมาะสมเม่ือมีการใช0ไฟเกินหรือเม่ือ
เกิดไฟฟ8าลัดวงจร 

- ในอาคารเก็บสารท่ีไวไฟ หรืออาจเกิดระเบิดได0 เช!น การเก็บสารตัวทําละลายชนิดวาบไฟ
ตํ่า หรือสารท่ีมีคุณสมบัติเปQนฝุuนละเอียดท่ีสามารถระเบิดได0 มีความจําเปQนอย!างยิ่งท่ีต0องใช0อุปกรณื
ไฟฟ8าและรถฟอร�คลิฟทืชนิดท่ีป8องกันการระเบิดได0 

- ในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต0องจัดให0มีระบะระบายอากาศท่ีมีการถ!ายเทอากาศ
อย!างมีประสิทธิภาพ 

- บริเวณท่ีมีการใช0อุปกรณ�ชาร�จประจุแบตเตอรี่ ควรแยกอกจากอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุ
อันตรายและจัดให0มีการถ!ายเทอากาศท่ีดี ท้ังนี้ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีอาจก!อให0เกิดความร0อน
หรือประกายไฟ ยกเว0นแต!จะมีมาตรการป8องกันเปQนการพิเศษ 
 
ความร�อน 
 - โดยท่ัวไปอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต0องมีอากาศไม!ร0อน แต!เม่ือมีความ
จําเปQนต0องรักษาสภาพบริเวณท่ีเก็บให0ร0อน เพ่ือป8องกันสารแข็งตัวนั้น การใช0ระบบความร0อนต0องเปQน
แบบไม!สัมผัสความร0อนโดยตรง และเปQนวิธีท่ีปลอดภัย เช!น ไอน้ํา น้ําร0อน อากาศร0อน และแหล!งให0
ความร0อนนั้นต0องอยู!ภายนอกอาคารท่ีเก็บสารอันตราย เครื่องทําน้ําร0อนหรือท!อไอน้ํา ต0องติดต้ังใน
บริเวณท่ีไม!ทําให0ความร0อนสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 - ไม!ควรติดต้ังอุปกรณ�ท่ีทําให0เกิดความร0อนจากไฟฟ8า หรือแกiสหรือความร0อนจากการเผไหม0
ของน้ํามัน 

- การติดต้ังฉนวนกันความร0อน วัสดุท่ีใช0เปQนฉนวนต0องไม!ติดไฟ เช!น ใยหิน หรือใยแก0ว 
 
ระบบป̂องกันฟ̂าผ4า 
 ทุกอาคารท่ีเก็บสารเคมีประเภทไวไฟ ต0องติดต้ังสายล!อไฟ หรืออาจยกเว0นถ0าโกดังดังกล!าว
อยู!ภายในรัศมีครอบคลุมจากสายล!อฟ8าของอาคารอ่ืนท่ีอยู!ใกล0เคียงได0 
 
ข�อกําหนดอ่ืนๆ 
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 ไม!ควรสร0างสํานักงาน ห0องรับประทานอาหาร ห0องเปลี่ยนเสื้อผ0ารวมอยู!ในอาคารท่ีเก็บ แต!
ถ0าจําเปQนเพ่ือความสะดวก โครงสร0างดังกล!าวนี้ต0องแยกออกจากอาคารท่ีเก็บสารอันตราย และ
สามารถทนไฟได0นาน 60 นาที 
 
การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร 
 การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร ต0องมีการจัดเตรียมเข่ือนป8องกันเช!นเดียวกับ
การเก็บสารเคมีในอาคาร และต0องมีหลังคาป8องกันแสงแดดและฝนด0วย 
 
ข0อพิจารณาเพ่ิมเติมจากการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร 
 - สารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีเก็บนอกอาคาร โดยเฉพะในประเทศท่ีมีอากาศร0อนต0องคํานึงถึง
การเสื่อมสภาพ เนื่องจากการสัมผัสกับอุณหภูมิท่ีสูง จึงต0องระมัดระวังในการเลือกวิธีเก็บโดยอาศัย
ข0อมูลความปลอดภัย MSDS ช!วยในการพิจารณา 
เพ่ือเปQนการป8องกันการปนเป|}อนสารเคมีและวัตถุอันตรายลงสู!ดินและแหล!งน้ํา บริเวณ ท่ีเก็บต0องปู
พ้ืนด0วยวัสดุท่ีทนต!อน้ําและความร0อน ไม!ควรใช0ยางมะตอยเพราะจะหลอมตัวได0ง!าย เม่ืออากาศร0อน 
 - บริเวณท่ีเปQนเข่ือนก้ันต0องติดต้ังระบบควบคุมการระบายน้ําด0วยประตูน้ํา 
 - สารเคมีและวัตุอันตรายท่ีเก็บต0องตรวจสอบการรั่วไหลอย!างสมํ่าเสมอเพ่ือมิให0ปนเป|}อน  
ลงสู!ระบบระบายน้ํา 

- สารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีเก็บในถัง 200 ลิตร และไม!ไวต!อความร0อน อาจเก็บไว0ในท่ีโล!ง 
แจ0งได0 แต!จะต0องมีระบบป8องกันการรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตรายเช!นเดียวกับท่ีเก็บในอาคาร 
 - แนะนําให0เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในถังกลมในลักษณะต้ังตรงบนแผ!นรองสินค0า ถังท่ี
เก็บในแต!ละแบบจะต0องมีพ้ืนท่ีว!างเพียงพอเพ่ือการดับเพลิง 
 - สารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีเปQนของเหลวไวไฟสูง แกiส หรือคลอรีนเหลว ควรให0เก็บนอก
อาคาร 
 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
 การปฐมพยาบาลผู�ท่ีได�รับสารพิษ 

1.สารพิษ (Poisons)สารพิษ หมายถึง  สารเคมีท่ีมีสภาพเปQนของแข็ง ของเหลว หรือกiาซ 
ซ่ึงสามารถเข0าสู!ร!างกายโดย การรับประทาน การฉีด การหายใจ หรือการสัมผัสทางผิวหนัง แล0วทําให0
เกิดอันตรายต!อโครงสร0างและหน0าท่ีของร!างกายด0วยปฏิกิริยาทางเคมี อันตรายจะมากหรือน0อยข้ึนอยู!
กับ คุณสมบัติ ปริมาณ และทางท่ีได0รับสารพิษนั้น 

2. ชนิดของสารพิษสารพิษท่ีทําให0เกิดอันตรายต!อมนุษย�มาจากหลายแหล!งด0วยกัน อาจเปQน
พิษจากสัตว� เช!น  งูพิษ ผึ้ง แมลงปuอง  พิษจากพืช เช!น เห็ดพิษ ลําโพง  พิษจากแร!ธาตุต!าง ๆ เช!น 
ตะก่ัว ฟอสฟอรัส สารหนู และพิษจากสารสังเคราะห�ต!าง ๆ เช!น ยาฆ!าแมลง ยาปราบวัชพืช ยา
อันตราย รวมท้ังสารสังเคราะห�ท่ีใช0ในครัวเรือนเช!น น้ํายาฟอกขาว น้ํายาขัดห0องน้ํา เปQนต0น 

สารพิษสามารถจําแนกตามลักษณะการออกฤทธิ์ได� 4 ชนิด ดังนี้ 
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1. ชนิดกัดเนื้อ (Corrosive ) สารพิษชนิดนี้จะทําให0เนื้อเยื่อของร!างกายไหม0  พอง 
ได0แก!  สารละลายพวกกรดและด!างเข0มข0น  น้ํายาฟอกขาว 

2. ชนิดทําให0ระคายเคือง  (Irritants ) สารพิษชนิดนี้จะทําให0เกิดอาการปวดแสบ ปวดร0อน 
และอาการอักเสบในระยะต!อมา ได0แก! ฟอสฟอรัส  สารหนู  อาหารเปQนพิษ  ซัลเฟอร�ไดออกไซด� 

3. ชนิดท่ีกดระบบประสาท (Narcotics ) สารพิษชนิดนี้จะทําให0หมดสติ หลับลึก ปลุกไม!ตื่น 
ม!านตาหดเล็ก ได0แก! ฝ<�น  มอร�ฟUน พิษจากงูบางชนิด 

4. ชนิดท่ีกระตุ0นระบบประสาท (Dililants) สารพิษชนิดนี้จะทําให0เกิดอาการเพ0อคลั่ง ใบหน0า
และผิวหนังแดง ต่ืนเต0นชีพจรเต0นเร็ว ช!องม!านตาขยายได0แก! ยาอะโทรปUน ลําโพง 

 การประเมินภาวะการได�รับสารพิษ 

       การได0รับสารพิษเปQนภาวะฉุกเฉินท่ีต0องได0รับการปฐมพยาบาลท่ีรีบด!วน และเฉพาะเจาะจง 
ดังนั้นสิ่งสําคัญท่ีสุดคือ จะต0องประเมินจําแนกให0ได0ว!าอาการผิดปกติต!าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผู0ปuวยนั้น  ว!า
เกิดจากสารพิษใด นอกจากประเมินอาการแล0ว ยังจําเปQนต0องสังเกตสภาพการณ� สิ่งแวดล0อมท่ี
เก่ียวข0องกับผู0ปuวยร!วมด0วย ดังนี้ 

- การคลื่นไส0 อาเจียน ปวดท0อง น้ําลายฟูมปาก หรือมีรอยไหม0นอกบริเวณริมฝUปาก มีกลิ่น
สารเคมีบริเวณปาก 

- เพ0อ ชัก หมดสติ  มีอาการอัมพาตบางส!วนหรือท่ัวไป  ขนาดช!องม!านตาผิดปกติ อาจหด
หรือขยาย 

- หายใจขัด หายใจลําบาก มีเสมหะมาก มีอาการเขียวปลายมือปลายเท0า  หรือบริเวณริม
ฝUปาก   ลมหายใจมีกลิ่นสารเคมี 

- ตัวเย็น  เหง่ือออกมาก  มีผื่นหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง 

สภาพการณ�หรือส่ิงแวดล�อมท่ีบ4งช้ีถึงภาวะการได�รับสารพิษ 
- เกิดอาการผิดปกติข้ึนอย!างป]จจุบันทันด!วน โดยท่ีผู0ปuวยเปQนคนท่ีแข็งแรงสมบูรณ�มาก!อน 
- เกิดอาการข้ึนกับคนหลาย ๆ คน  หรืออยู!ในสิ่งแวดล0อมเดียวกัน 
- ในบริเวณท่ีพบผู0ปuวยมีภาชนะบรรจุสารพิษ  หรือเปQนแหล!งของสัตว�มีพิษ  เช!น งูพิษ  แมง

ปuอง แมงกะพรุนไฟ 
-  มีป]ญหาทางด0านจิตใจ ได0แก!  เปQนโรคเรื้อรังรักษาไม!หาย มีประวัติพยายามฆ!าตัวตาย 

ผิดหวังในชีวิต หรือการทํางาน มีศัตรูปองร0าย 

การปฐมพยาบาลผู�ท่ีได�รับสารพิษ 

จําแนกตามวีถีทางท่ีได0รับ  ๓  ทาง ดังนี้ 
- การปฐมพยาบาลผู0ท่ีได0รับสารพิษทางปาก 
- การปฐมพยาบาลผู0ท่ีได0รับสารพิษทางการหายใจ 
- การปฐมพยาบาลผู0ท่ีได0รับสารพิษทางผิวหนัง 
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การปฐมพยาบาลผู�ท่ีได�รับสารพิษทางปาก 

ผู0ช!วยเหลือต0องทําการประเมินผู0ท่ีได0รับสารพิษก!อน แล0วจงึพิจารณาดําเนินการ
ช!วยเหลือ  ดังนี้ 

1. ทําให0สารพิษเจือจาง  ในกรณีรู0สึกตัวและไม!มีอาการชัก  โดยการด่ืมน้ําชาซ่ึงหาได0ง!าย แต!
ถ0าได0นมจะดีกว!า เพราะว!าจะช!วยเจือจางสารพิษแล0วยังช!วยเคลือบและป8องกันอันตรายต!อเยื่อบุ
ทางเดินอาหาร 

2. นําส!งโรงพยาบาล  เพ่ือทําการล0างท0องเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหาร 
3. ทําให0ผู0ปuวยอาเจียน  เพ่ือเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหาร ในกรณีท่ีต0องใช0เวลานาน

ในการนําส!งผู0ปuวย เช!น ใช0นิ้วล0วงคอ ใช0ไม0พันสําลีกวาดคอซ่ึงจะเปQนการกระตุ0นให0 รู0สึกอยากขย0อน 
อยากอาเจียน 

ข�อห�ามในการทําให�ผู�ปdวยอาเจียน 
- หมดสติ 
- ได0รับสารพิษชนิดกัดเนื้อ เช!น กรด ด!าง 
- รับประทานสารพิษพวก น้ํามันป<โตรเลียม เช!น น้ํามันกiาด เบนซิน 
- มีสุขภาพไม!ดี  เช!น โรคหัวใจ 
4.  ให0สารดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร  เพ่ือลดปริมาณการดูดซึมสารพิษเข0าสู!

ร!างกาย สารท่ีใช0ได0ผลดี คือ Activated charcoal มีลักษณะเปQนผงถ!านสีดํา ใช0 1 ช0อนโตiะ ละลาย
น้ํา 1 แก0ว ให0ผู0ปuวยด่ืม  ถ0าหาไม!ได0 อาจใช0ไข!ขาว 3-4 ฟอง ตีให0เข0ากันให0ผู0ปuวยรับประทาน  ซ่ึงควร
ใช0ในกรณีดังต!อไปนี้ 

-  รับประทานสารพิษเข0าไปเกินครึ่งถึง 1 ชั่วโมง เพราะสารพิษผ!านกระเพาะอาหารลงไปยัง
ลําไส0แล0ว การให0อาเจียนอาจไม!ได0ผล 

-  หลังจากทําให0อาเจียนแล0ว ไม!แน!ใจว!าสารพิษจะถูกขับออกมาหมดโดยการอาเจียน 
-  ไม!สามารถทําให0ผู0ปuวยอาเจียนได0 
-  นําส!งโรงพยาบาลเม่ือให0การปฐมพยาบาลแล0ว  ขณะนําส!งให0สังเกตอาการและอาการแสดง

ตลอด เวลาและให0การช!วยเหลือถ0าผู0ปuวยหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต0น โดยการนวดหัวใจและการ
ผายปอด 

 

การปฐมพยาบาลผู�ท่ีได�รับสารกัดเนื้อ (Corrosive substances ) 

กรด ด!าง เปQนสารเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวัน  นํามาใช0ในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม 
เช!น กรดซัลฟริก  กรดไฮโดรคลอริก  โซเดียมคาร�บอเนต 

อาการและอาการแสดง 

ไหม0พอง  ร0อนบริเวณริมฝUปาก  ปาก  ลําคอและท0อง  คลื่นไส0 อาเจียน กระหายน้ํา และมี
อาการภาวะช็อค ได0แก! ชีพจรเบา ผิวหนังเย็นชื้น 

การปฐมพยาบาล 
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 - ถ0ารู0สึกตัวดีให0ดื่มนม 
- อย!าทําให0อาเจียน 
- รีบนําส!งโรงพยาบาล 

การปฐมพยาบาลผู�ท่ีได�รับสารพวกน้ํามันปgโตเลียม 

เปQนผลิตภัณฑ�ท่ีพบได0ท้ังในบ0านและโรงงานอุตสาหกรรม สารพวกนี้ได0แก! น้ํามันกiาด เบนซิน 
ยาฆ!าแมลงชนิดน้ํามัน เช!น DTT. 

อาการและอาการแสดง 

แสบร0อนบริเวณปาก คลื่นไส0 อาเจียน  ซ่ึงอาจสําลักเข0าไปในปอดทําให0หายใจออกมามีกลิ่น
น้ํามัน หรือมีกลิ่นน้ํามันป<โตเลี่ยม อัตราการหายใจและชีพจรเพ่ิม อาจมีอาการขาด ออกซิเจน ซ่ึงอาจ
รุนแรงมากมีเขียวตามปลายมือ ปลายเท0า ( Cyanosis ) 

การปฐมพยาบาล 
- รีบนําส!งโรงพยาบาล 
- ห0ามทําให0อาเจียน 
- ระหว!างนําส!งโรงพยาบาล ถ0าผู0ปuวยอาเจียน ให0จัดศีรษะตํ่า เพ่ือป8องกันการสําลักน้ํามันเข0า

ปอด 
 

การปฐมพยาบาลผู�ท่ีได�รับ ยาแก�ปวด ลดไข� 

ยาแอสไพริน และพาราเซตามอล พบบ!อย ในเด็กท่ีรู0เท!าไม!ถึงการณ� และผู0ท่ีมีป]ญหาทางด0าน
จิตใจ 

อาการและอาการแสดง ของผู0ท่ีได0รับ ยาแอสไพริน 

หูอ้ือ เหมือนมีเสียงกระด่ิงในในหู การได0ยินลดลง เหง่ือออกมาก ปลายมือปลายเท0าแดง ชีพ
จรเร็ว คลื่นไส0อาเจียน หายใจเร็ว ใจสั่น 

อาการและอาการแสดง ของผู0ท่ีได0รับ ยาพาราเซตามอล ( ไทรีนอล ) 

ยานี้จะถูกดูดซึมเร็วมาก โดยเฉพาะในรูปของสารละลาย  ทําให0เกิดอาการคลื่นไส0 อาเจียน 
ง!วงซึม เหง่ือออกมาก ความดันโลหิตตํ่า สับสน เบ่ืออาหาร 

การปฐมพยาบาล 
- ทําให0สารพิษเจือจาง 
- ทําให0อาเจียน 
- ให0สารดูดซับสารพิษ ท่ีอาจหลงเหลือในระบบทางเดินอาหาร 
- ให0กําลังใจ เพ่ือให0 ผู0ปuวยสงบ 
- นําส!งโรงพยาบาล 
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การปฐมพยาบาลผู�ท่ีได�รับสารพิษทางการหายใจ 

สารพิษท่ีเข0าสู!ทางการหายใจ ได0แก! กiาซพิษ ซ่ึง แบ!งออกเปQน  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
1. กiาซท่ีทําให0ร!างกายขาดออกซิเจน เกิดอาการ วิงเวียน หน0ามืด เปQนลมหมดสติ ถึงแก!ความ

ตายได0  เช!น คาร�บอนมอนนอกไซด� คาร�บอนไดออกไซด� ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ป]จจุบันพบว!ากiาซท่ีทํา
ให0เกิดป]ญหาค!อนข0างบ!อย ได0แก! คาร�บอนมอนนอกไซด� โดยเฉพาะในเมืองใหญ! ๆ ท่ีมีป]ญหา
การจราจรคับค่ัง อากาศเปQนพิษ คาร�บอนมอนนอกไซด� เปQนกiาซไม!มีสี ไม!มีกลิ่น ไม!มีรส เกิดจากการ
เผาไหม0ท่ีไม!สมบูรณ�ของน้ํามันเชื้อเพลิง เม่ือหายใจเข0าไปในร!างกาย กiาซนี้จะแย!งท่ีกับออกซิเจนใน
การจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ทําให0เม็ดเลือดแดงไม!สามารถไปยังเนื้อเยื่อท่ัวร!างกายได0 
ร!างกายจึงมีอาการของการขาดออกซิเจน ซ่ึงถ0าช!วยเหลือไม!ทันจะทําให0ผู0ปuวยเสียชีวิต เช!น ในกรณีท่ี
มีผู0เสียชีวิตในรถยนต� 

2. กiาซท่ีทําให0เกิดการระคายเคืองต!อระบบทางเดินหายใจ ได0แก! คอ หลอดลม และปอด ถ0า
ได0รับในปริมาณมากอาจทําให0ตายได0 เช!น ซัลเฟอร�ไดออกไซด� ไม!มีสีแต!มีกลิ่นฉุน พบได0ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใช0ทํากรดกํามะถัน 

3. กiาซท่ีทําให0อันตรายท่ัวร!างกาย ได0แก! กiาซอาร�ซีน ไม!มีสีกลิ่นคล0ายกระเทียม พบได0ในโรงงาน
อุตสาหกรรมใช0ทําแบตเตอรี่ เม่ือเข0าสู!ร!างกายจะทําให0เม็ดเลือดแดงแตก ป]สสาวะเปQนเลือด ดีซ!าน ตา
เหลือง ตัวเหลือง 

 

การปฐมพยาบาล 
- กลั้นหายใจและรีบเป<ดประตูหน0าต!าง ๆ เพ่ือให0อากาศถ!ายเท มีอากาศบริสุทธิ์เข0ามาในห0อง 

ป<ดท!อกiาซ หรือขจัดต0นเหตุของพิษนั้น ๆ 
- นําผู0ปuวย ออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุไปยังท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 
- ประเมินการหายใจและการเต0นของหัวใจ ถ0าไม!มีให0ผายปอดและนวดหัวใจ 
- นําส!งโรงพยาบาล 

การปฐมพยาบาลผู�ท่ีได�รับสารพิษทางผิวหนัง 

สารพิษท่ีสามารถเข0าสู!ร!างกายทางผิวหนังท่ีพบบ!อยเกิดได0แก! สารเคมี และสารพิษท่ีเกิดจาก
การถูกสัตว�มีพิษกัดหรือต!อย  เช!น ต!อ แตน ผึ้ง ตะขาบ แมงปuอง แมงกะพรุนไฟ  งูพิษ 

การปฐมพยาบาลเม่ือสารเคมีถูกผิวหนัง 
- ล0างด0วยน้ําสะอาดนาน ๆ  อย!างน0อย 15 นาที 
- อย!าใช0ยาแก0พิษทางเคมี  เพราะความร0อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาอาจทําให0เกิดอันตรายมากข้ึน 
- บรรเทาอาการปวดและรักษาช็อค 
- ป<ดแผล แล0วนําส!งโรงพยาบาล 
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การปฐมพยาบาลเม่ือสารเคมีเข�าตา 

- ล0างตาด0วยน้ํานาน 15 นาท่ี โดยการ เป<ดน้ํากiอกไหลรินค!อย ๆ 
- อย!าใช0ยาแก0พิษทางเคมี เพราะความร0อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาอาจทําให0เกิดอันตรายมากข้ึน 
- บรรเทาอาการปวดและรักษาช็อค 
- ป<ดตา  แล0วนําส!งโรงพยาบาล 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นในบาดแผลแบบต4างๆ  

 

1. การปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก (Abrasion wounds) 
บาดแผลถลอกหมายถึงการเปQนบาดแผลท่ีเกิดจากการถูกขีดข!วน ถูกถูหรือถูกครูด บาดแผล

ชนิดนี้จะต้ืนเพียงแค!ผิวหนังชั้นนอกเท!านั้น และมีเลือดออกเล็กน0อย อันตรายของบาดแผลอยู!ท่ีการ
ติดเชื้อ บาดแผลถลอกท่ีพบได0เสมอ คือ การหกล0ม เข!าถลอก ดังนั้นเม่ือเกิดบาดแผลข้ึนต0องรีบปฐม
พยาบาล  เพ่ือลดอาการเจ็บปวดและป8องกันไม!ให0แผลติดเชื้อ 

 
อุปกรณ� 
1.ชุดทําแผล ได0แก! ปากคีบ ถ0วยใส!สารละลาย สําลี ผ0ากiอส และพาสเตอร�ป<ดแผล 
2. สารละลาย ได0แก! น้ํายาฆ!าเชื้อ และ น้ําเกลือล0างแผล 
3. แอลกอฮอล� 70% 
4. เบตาดีน หรือ โปรวิดี ไอโอดีน 

 
วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
1. ให0ชําระล0างบาดแผลด0วยน้ําสบู!และน้ําสะอาด ถ0ามีเศษหิน ข้ีผง ทราย อยู!ในบาดแผลให0ใช0

น้ําสะอาดล0างออกให0หมด 
2. ใช0ปากคีบสําลีชุบแอลกอฮอล� 70% พอหมาดๆ เช็ดรอบๆ บาดแผลเพ่ือฆ!าเชื้อโรค

รอบๆ (ไม!ควรเช็ดลงบาดแผลโดยตรง เพราะจะทําให0 เจ็บแสบมาก เนื่องจากยังเปQนแผลสด) 
3. ใช0สําลีชุบเบตาดีนหรือโปรวิดี ไอโอดีน ใส!แผลสด ทาลงบาดแผล แล0วปล!อยท้ิงไว0โดยไม!

ต0องป<ดบาดแผล ยกเว0นบาดแผลท่ีเท0าซ่ึงควรป<ด ด0วยผ0ากiอซสะอาด เพ่ือป8องกันฝุuนละออง 
4. ระวังอย!าให0บาดแผลถูกน้ํา 
5. ไม!ควรแกะหรือเกาบาดแผลท่ีแห0งตกสะเก็ดแล0ว เพราะทําให0เลือดไหลอีก สะเก็ดแผล

เหล!านั้นจะแห0งและหลุดออกเอง 
  

2. การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกชํ้า (Contusion) 
บาดแผลฟกช้ําหรือบาดแผลเป<ด เปQนบาดแผลท่ีไม!มีร!องรอยของผิวหนัง แต!มีการฉีกขาดของ

เนื้อเยื่อและหลอดเลือดบริเวณท่ีอยู!ใต0ผิวหนังส!วนนั้น มักเกิดจากแรงกระแทกของแข็งท่ีไม!มี
คม เช!น ถูกชน หกล0ม เปQนต0น ทําให0เห็นเปQนรอยฟกช้ํา  บวมแดงหรือเขียว 
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อุปกรณ�   
1. น้ําเย็น 
2. ผ0าขนหนูผืนเล็ก 
3. ผ0าพันแผลชนิดเปQนม0วน 

 
วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
1. ให0ประคบบริเวณนั้นด0วยความเย็น เพราะความเย็นจะช!วยให0เลือดใต0ผิวหนังบริเวณนั้น

ออกน0อยลง โดยใช0ผ0าชุบน้ําเย็นประคบหรือใช0ผ0า ห!อน้ําแข็งประคบเบาๆ ก็ได0 
2. ถ0าบาดแผลฟกช้ําเกิดข้ึนกับอวัยวะท่ีต0องมีการเคลื่อนไหวอยู! เสมอ เช!น ข0อมือ ข0อ

เท0า ข0อศอก เปQนต0น ให0ใช0ผ0าพันแผลชนิดเปQนม0วนท่ียืดหยุ!นได0พันรอบข0อเหล!านั้นให0แน!น
พอสมควร เพ่ือช!วยให0อวัยวะท่ีมีบาดแผลอยู!นิ่งๆ และพยายามอย!างเคลื่อนไหวผ!านบริเวณนั้น รอยช้ํา
ค!อยๆ จางหายไปเอง 

  
3. การปฐมพยาบาลบาดแผลถูกของมีคมบาด (Incision wounds) 
บาดแผลแยกหรือบาดแผลเป<ด  เปQนบาดแผลท่ีเกิดจากการฉีกขาดของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ

จากการถูกของมีคมบาด แทง  กรีด  หรือถูกวัตถุกระแทกแรงจนเกิดบาดแผล  มองเห็นมีเลือดไหล
ออกมา    

 
อุปกรณ� เช!นเดียวกับการปฐมพยาบาลแผลถลอก 
 
วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
1.  ใช0สําลีเช็ดเลือด และกดห0ามเลือด 
2.  ใช0แอลกอฮอล�เช็ดทําความสะอาดรอบๆ แผล 
3.  ใช0สําลีชุบเบตาดีน หรือ โปรวิดี ไอโอดีนใส!แผลสดทารอบๆ แผล 
4.  ใช0ผ0าพันแผล หรือพลาสเตอร�ป<ดแผล 
5. รีบน้ําผู0ปuวยส!งโรงพยาบาลให0กรณีบาดแผลรุนแรง 
  
4. การปฐมพยาบาลบาดแผลกระดูกหัก (Fracture) 
กระดูกหัก คือ การท่ีกระดูกแยกออกจากกัน ก!อให0เกิดความเจ็บปวด บวม เคลื่อนไหวไม!ได0

หรือเคลื่อนไหวผิดปกติ เนื่องจากอุบัติเหตุ เช!น ถูกรถชน หกล0ม ตกจากท่ีสูง หรือกระดูกเปQนโรคไม!
แข็งแรงอยู!แล0ว กระดูกเปราะเม่ือถูกแรงกระทบกระเทือนเพียงเล็กน0อยก็อาจหักได0 

 
อุปกรณ�แผ!นไม0หรือหนังสือหนาๆผ0าพันยึด 
 
วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
1. วางอวัยวะส!วนนั้นบนแผ!นไม0หรือหนังสือหนา ๆ 
2. ใช0ผ0าพันยึดไม0ให0เคลื่อนไหว 
3. ถ0าเปQนปลายแขนหรือมือใช0ผ0าคล0องคอ 
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5. การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกัดต4อย (Insect bite) 
แมลงหลายชนิดมีเหล็กใน  เช!น  ผึ้ง  ต!อ  แตน  เปQนต0น  เม่ือต!อยแล0วมักจะท้ิงเหล็กใน

ไว0  ภายในเหล็กในจะมีพิษของแมลงพวกนี้มักมีฤทธิ์ท่ีเปQนกรด  บริเวณท่ีถูกต!อยจะบวมแดง  คันและ
ปวด อาการปวดจะมากหรือน0อยข้ึนอยู!กับบริเวณท่ีต!อยและสภาพร!างกายของแต!ละบุคคล 

อุปกรณ� 
1. อุปกรณ�ท่ีมีรูสามารถกดลงเพ่ือเอาเหล็กในออกเช!น ลูกกุญแจ 
2. อุปกรณ�สะอาดสําหรับคีบเอาเหล็กในออก 
3. สําลีชุบแอมโมเนีย 

 
วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
1. ใช0ลูกกุญแจท่ีมีรูกดตรงจุดท่ีถูกต!อย แล0วใช0ท่ีหนีบคีบเอาเหล็กในออก 
2. กดหรือบีบบาดแผลไล!น้ําพิษออก 
3. ใช0สําลีชุมแอมโมเนียทาบริเวณแผล 
4. ใช0น้ําแข็งประคบบริเวณแผล เพ่ือระงับอาการปวดและช!วยลดการซึมซาบของพิษ 
5. สังเกตดูอาการ ถ0าไม!ดีข้ึนรีบพาไปพบแพทย� 
 
6. การปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหม� หรือน้ําร�อนลวก (Burning) 
 
อุปกรณ� เช!นเดียวกับการทําแผล 
 
วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
1.  ใช0สารละลายล0างแผล 
2.  ทายาแก0ไฟไหม0หรือน้ําร0อนลวกให0ท่ัวบาดแผล 
3.  ป<ดบาดแผลด0วยผ0ากiอซเพ่ือป8องกันฝุuนละออง 
4.  ติดพลาสเตอร�ทับให0เรียบร0อย 
5. ในกรณีท่ีแผลรุนแรงต0องรีบนําส!งโรงพยาบาลโดยด!วน 
  
* ไม!ควรใช0ยาสีฟ]นทาแผล เพราะแผลอาจอักเสบมากข้ึนและอาจหายช0า 

 
7. การปฐมพยาบาลเม่ือเลือดกําเดาไหล (Epistaxis ) 
 
อุปกรณ� ผ0าชุบน้ําเย็น 
 
วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
1.  นั่งนิ่งๆ ก0มหน0าลงเล็กน0อย บีบจมูกนาน 10 นาที 
2.  ใช0ผ0าชุบน้ําเย็น หรือน้ําแข็งวางบนหน0าผาก สันจมูก หรือใต0ขากรรไกร 
3.  ถ0าเลือดกําเดายังไม!หยุดไหล ให0รีบไปพบแพทย� 
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